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  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

 

 أما بعد   احلمد هلل وحده والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده

فإن الرشيعة اإلسالمية السممةة دمدعو ئاًمإىل احل احلمر  عمىل 

وشواًبه، وددعو كذلك احل احلر   املعنوية بإزالة الرشك الطهارة

عىل الطهارة احلسية بإزالة ما يمنع من أئاء العبائات التي يشرتط 

 فيها الطهارة.

عمىل ككمر أهمل الفواًمد ممن كتما   تومن هذا املنطلق حرص

عىل زائ املستقنع لفضميلة الشمي   الطهارة من كتا  الرشح املمتع

سميتها  وقد ،-دعاحل اهلل  رمحه- لح العثيمنيالعالمة حممد بن صا

 قرابمةوفيهما  ،(1)ا«إللطه ةةمخمترص اإلفا ة ما  تابت ة ا»جمتهداىل: 

 ( فاًدة.055)

                                           
الرشح املمتع عىل زائ »استفدت يف حتضري هذه املائة من كتا :  (1)

، صالح العثيمني رمحه اهلل دعاحلحممد بن لفضيلة الشي   «املستقنع

 والطبعة املستفائة منها هي طبعة مؤسسة الشي  حممد بن صالح العثيمني

الطبعة األوحل من ئار ابن  ، هم1211اخلريية لشهر كي القعدة لعام 

 .واحلمد اهلل الذي بنعمته دتل الصاحلات ،اجلوزي للنرش والتوزيع



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

والعممم   النممافع،العلممل  أن يرزقنمما نسمم ا اهلل العممق القممدير

وصمىل اهلل وسملل  املتقبَّم ،والعمم   الطيم،،والرزق  الصالح،

  .عنيوبارك عىل نبينا حممد وعىل آله وصةبه أمج

 

اعفواةبهاإللقديراإللفقرياإىلبتبها

 أبو خالد ناصر بن سعيد بن سيف السيف

 ولوالديه ومجيع املسلمني له غفر اهلل

 هم11/15/1211
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  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

 كتاب الطهارة

  .با  اآلنية -1

 . االستنجاءبا   -1

  .با  السواك وسنن الوضوء -3

 .با  فروض الوضوء وصفته -2

  .با  املسح عىل اخلفني -0

  .با  نواقض الوضوء -6

  .س با  الغ   -7

  .با  التيمل -1

  .با  ازالة النجاسة -9

  .با  احليض -15

     
 

 



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

 كتاب الطهارة
  :الرشع دطلق عىل معنيني مها معنى الطهارة يف -1

ك يف عبائة اهلل وهي طهارة القل، من الرش إلألول:ا عنويًة:

لعبائ اهلل املؤمنني وهي أهل من الطهارة والغ  والبغضاء 

طهارة البدن مع وجوئ نجس احلسية ب  ال يمكن أن دقوم 

س  ] :الرشك قاا اهلل دعاحل ُكونا ناجا ِ  {82}التوبة:[ إِنََّما املُْشر

  .)إلملؤ تاالاينجس( ملسو هيلع هللا ىلص: وقاا رسوا اهلل

  .وهي طهمارة البمممدن حسيًة: إللثةين:

وصف قاًل بالبدن يمنع من الصالة ونةوها  :معنى احلدث -1

  .مما دشرتط له الطهارة

هو ك  طهارة ال حيص  هبا رفع  :حلدثمعنى اردفاع ا -3

  .احلدث أو ال دكون عن حدث

النجاسة وهي ك  عني حيرم دناوهلا ال حلرمتها  :معنى اخلبث-2

ك  عني جي، )وال استقذارها وال لرضر ببدن أو عق  

  .(التطهر منها

ألن  (:ازالة اخلبث) :أعل من قوا (اخلبث زواا) :قوا -0

عىل األرض جاء املطر  بوا :زواا اخلبث بنفسه مث 



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

  .ارها بدون ازالة منَّ فطهَّ 

  :سب، بدء املؤلف وغريه بكتا  الطهارة -6

  .الطهارة ختلية من األكى أن -

  .أن الطهارة مفتاح الصالة -

وهو املاء الباقي عىل خلقته  :املاء الطهور يرفع احلدث -7

احلقيقية بةيث مل يتغري يشء من أوصافه أو حكإىل بةيث 

  . بإ ال يسلبه الطهورية مث  ماء البرردغري

األص  يف اإلزالة باملاء أو ب ي وسيلة دزي   :ازالة النجاسة -1

 .النجاسة العني اخلبيثة

األص  ب ن ك  يشء سوى  :سب، اختيار املاء يف الطهارة -9

اًء ] :املاء ال يرفع احلدث والدلي  قوله دعاحل ُِدوا ما لامر َتا فا

ُموا تايامَّ ولو وجدنا غريه من السواً  فالرتا   {6ملائدة:}ا [فا

  .رافع للةدث مث  املاء

ألنه أرسع يف اإلزالة  :سب، اختيار املاء إلزالة النجاسة -15

  .فوأيرس عىل املكلَّ 

الكل،  :ال دطهر أبداىل مث  ه  النجاسة العينية دطهر باملاء ؟ -11

س     .يطهر فإنه ال   سبع مرات باملاء أحداهن بالرتا لو غ 



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

  .نةحكل جتديد الوضوء وهو عىل طهارة: جتديد الوضوء س   -11

 جواز استعإا املاء املستعم  بعد الوضوء منه من غري -13

 .احداث فيه

 الغسلة الثانية والثالثة حكل زيائة الوضوء عىل مرة واحدة: -12

  .يف الوضوء ليست واجبة

  .ساًر النجاسات ال فرق بني بوا اآلئمي وعذرده املاًعة وبني-10

املاء أصله طهور فإكا دغريت  :املاء الطاهر ال يرفع احلدث -16

  .كان نجساىل  (الطعل م الريح م اللون) :صفاده احدى

يضاف املاء » :دعاحل اختار شي  اإلسالم ابن ديمية رمحه اهلل -17

  .«غري بهاحل ما د  

الرسغ احل  طلقت اليد فتكوناكا أ   :املرائ باليد حتديداىل  -11

  .مفص  الكف من الذراع فال يدخ  فيها الذراع

غمس اليد يف اإلناء من نوم اللي  ئون نوم  عنالنهي  -19

 النهار واحلكمة: 

  .اإناأحدبماالايدةياأيتابةتتايده() ملسو هيلع هللا ىلص:قوله  -1

تكون ف هبا اىل اكا كان الناًل وضع يده يف جرا ىل ومتةفظ-1

 . د املةضاحلكمة من با  التعب  



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

أنه يصق  :الراجح :النجس يف صالة اخلوف السالح مح  -15

وال يعيد ألنه يف صالة اخلوف اضطر عىل مح  السالح 

  .النجس وال أعائة لرضورة

 .صةة الصالة يف الثو  املةرم وي ثل للةرمة -11

  :الثيا  املةرمة عىل قسمني -11

  .ثيا  حمرمة حلق اهلل كاحلرير -

 . ثيا  حمرمة حلق أئمي كاملغصو -

ككر املؤلف الثيا  النجسة والصالة فيها يف هذا البا  مع  -13

دعلقها يف با  اللباس ويف با  سرت العورة ويف رشوط 

  .االستطرائالصالة وال دتعلق هنا وهذا من با  

     



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

 باب اآلنية

 ا لرضورةهو أن يقتنيه فقط اما لزينة أو االستعإ ختاك اآلنية:ا -1

  .كلكأو بيع ورشاء ونةو 

هو التلبس باالنتفاع به بمعنى أن يستعمله  :استعإا اآلنية -1

  .فيإ يستعم  فيه

حتريل األك  والرش  فقط يف آنية الذه، والفضة لرجاا  -3

)الا :ملسو هيلع هللا ىلصقوله  يف والنساء حلديث حذيفة ريض اهلل عنه

اإهنةااترشبوإلايفاأنيةاإللذهباوإللفضةاوالاتأبلوإلايفاصحةاهة

  .مايفاإلآلخرم(هلمايفاإللدنيةاولك

)إللذيايرش ا ملسو هيلع هللا ىلص:قوله  يف حديث أم سلمة ريض اهلل عنها -2

النهي للتةريل  يفاأنيةاإللفضةااإناماجيرجرايفابطنهانةةاجهنم(

  .ودوعده بالنار يكون من كباًر الذنو 

اناء من فضة فيه شعريات ريض اهلل عنها كان عند أم سلمة  -0

فيشفون بإكن فكان الناس يستشفون هبا  ملسو هيلع هللا ىلصمن شعر النبي 

وهذا فيه جواز اختاك أنية الذه،  -البخاريرواه –اهلل 

  .غري األك  والرشا لوالفضة 



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

استعإا أنية الذه، والفضة يف الوضوء دصح هبا وفيها  -6

 واليها. 

  :رشوط استعإا الضبة من الفضة يف اآلنية -7

  .أن دكون يسرية -            .أن دكون ضبة -

  .أن دكون حلاجة -       .أن دكون من فضة -

 ملسو هيلع هللا ىلصأن قدح النبي » :قوا أنس بن مالك ريض اهلل عنه :الدلي 

  .«فاختذ مكان الشع، سلسلة من فضة انكرس

 أن األص  يف :دعاحل قاا شي  اإلسالم ابن ديمية رمحه اهلل -1

الدلي  عىل  الفضة اإلباحة وأهنا حالا للرجاا اال ما قام

  .حتريمه

الرضورة دبيح » :دعاحل م ابن ديمية رمحه اهللقاا شي  اإلسال -9

الذه، والفضة مفرئاىل أو دبعاىل فلو اضطر احل أن يرش  يف 

  .«أنية الذه، والفضة فله كلك

 ؟ االستعإاه  أنية الكفار حالا  -15

لاقا ] :لعموم قوله دعاحل االستعإانعل حالا  ُهوا الَِّذي خا

ِيًعا ِض َجا ا ِِف األارر  ملسو هيلع هللا ىلصوثبت أن النبي  {82لبقرة:}ا [لاُكمر ما

ف ك   -ئسل–ئعاه غالم هيوئي عىل خبز وشعري واهالة 
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هديت من خيرب منها وكذلك أك  من الشاة املسمومة التي أ  

  .ودوض  وأصةابه من مزائة امرأة مرشكة

جاء يف صةيح البخاري من حديث ثعلبة اخل شني أن  -11

اايهة :قاا ملسو هيلع هللا ىلصرسوا اهلل  املاا)الاتأبلوإل ايريهةاإالاإذإل ادجدوإل

ا نهة( اوبلوإل ه التنز   :فهذا يدا عىل أن األوحلااةيسلوهة

ولكن كثريَا من أه  العلل محلوا هذا احلديث عىل أ ناس 

رفوا بمبارشة النجاسات من أك  اخلنزير ونةوه فقالوا  :ع 

منع من األك  يف آنيتهل اال اكا مل نجد غريها  ملسو هيلع هللا ىلصان النبي »

  .«فإننا نغسلها ون ك  فيها

  .طاهر ك  ما بارشه الكفار فهو :قاعدة -11

دنظيف األكى والقذر الذي كان يف اجللد  :الدباغمة -13

  .بواسطة موائ دضاف عىل املاء

  ه  ينجس جلد امليتة ؟ -12

 وان كانت نجسة ان كانت امليتة طاهرة فإن جلدها طاهر

  .فجلدها نجس

  :األحكام الثالثة يف امليتة -10

يتة نجسه اكا املحلل  :اجللد ال يطهر بالدباغما كان ئاخ   -
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  .ئاخ  اجللد تكان

  .ما كان خارج اجللد من وبر وشعر فإنه طاهر -

  .ما كان بينهإ وحكمه بني األوا والثاين وكلك بالدباغة -

  .استعإا اجللد بعد الدباغة جيوز يف رط، ويابس -16

ب ي ال ة واخللق ال يطهر بالدباغ ما كان ئون اهلرة يف -17

 .وسيلة

ر جلدها بالدباغة وهذا باستثناء أن دكون ك  ميتة ال يطه   -11

 حت  ال امليتة مما حت  ككاده كاإلب  والبقر والغنل وأما التي

  .فال دطهر بالدباغة

ع  طاهراىل ملشقة التةرز منه احليوان الطاهر يف احلياة أنإ ج   -19

اعليكم( ملسو هيلع هللا ىلص:لقوله  اإللطوإلاني ا ت اهلرة وهذه وهي  )أهنة

 العلة دنتفي باملوت وهذا يعوئ احل أص  األوا النجاسة وال

  .يطّهر بالدباغة

 .امليتة دطلق عىل ك  حيوان ظاهره وباطنه :أجزاء امليتة -15

السمك وغريه من حيوانات البةر  :حكل امليتة يف السمك -11

ُأِحلَّ ] :قوله دعاحل بدون استثناء فإن ميتته طاهرة لعموم

رِ  لاُكمر  يرُد الباحر  . {26}املائدة: [صا
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  :قواعد مهمة وهي -11

  .ك  نجس حرام -              .ك  حالا طاهر -

 .ال يلزم من الطهارة احل  -            .ليس ك  حرام نجس -

املؤمن ال ينجس فإكا مات فإنه يغس  فلو كان نجساىل ما  - 13

 .نفع فيه التغسي 

  هو كميتةما أ بني من حي ف :قاعدة -12

  .اكا أصي، الصيد يف مكان من بدنه ومات فهو حالا -

اكا قطع من الصيد وهربت ومل ددرك فإن املقطوع نجس  -

  .ألهنا بانت من حي
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 االستنجاءباب 

االستنجاء: ازالة اخلارج من السبيلني بإء أو حجر ونةوه  -1

  .ويف كلك قطع هلذا النجس

اإلهلل( :قوا -1 ابكا تا :خوا اخلالء وقوائعند  )بسم )أعوذ

نة  إلخلبثاوإلخلبةئث(   .ملسو هيلع هللا ىلصثابتة عن النبي س 

عن عق بن أيب  :احلكمة من قوا ئعاء الدخوا للخالء -3

ا:ا)سرتا ةابنياأعنيأنه قااملسو هيلع هللا ىلص طال، ريض اهلل عنه عن النبي 

إلجلتاوعوةإلتابنياآ ماإذإلا خلاإللكنيفاأنايقول:ابسماإلهلل(ا

  .رواه الرتمذي وصةةه األلباين

ألن املكان خبيث  :اخلالء عند ئخوااالستعاكة احلكمة من  -2

 .وم وى اخلبثاء من الشياطني

وقت قوا ئعاء ئخوا اخلالء يف الرب عند اجللوس لقضاء  -0

  .احلاجة

 .وقت قوا ئعاء ئخوا اخلالء يف العمران عند ئخوا اخلالء -6

 .األخرس يدعو بقلبه -7

ا؟)يفرإلنك(الء متى يقاا ئعاء اخلروج من اخل -1



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

قوهلا عند اخلروج من اخلالء يف العمران ويف الرب عند  نةالس

  .قضاء احلاجةمن  االنتهاء

قاا فيه  )إلحلمداهللاإللذياأذهباعنةاإلألذىاوعةاةين( :حديث -9

  .حديث ضعيف :األلباين

يستة، دقديل الرج  اليمنى يف اخلروج والرج  اليرسى  -15

  .سجد والنع  ونةو كلكعند الدخوا قياساىل عىل امل

  .االستتار بالنسبة للعورة أمر واج، -11

ن مل جيد اعند قضاء احلاجة يف اخلالء خيتار أرض رخوة و -11

  .يقر  من األرض حتى ال يردد عليه بوله

الذكر » :دعاحل قاا شي  اإلسالم ابن ديمية رمحه اهلل -13

  .«كالرضع ان حلبته ئر وان دركته قر

النرت بدعة » :دعاحل سالم ابن ديمية رمحه اهللقاا شي  اإل -12

  .«وال ينبغي لإلنسان أن ينرت ككره

 .األحائيث يف نرت الذكر والنةنةة عند التبوا ضعيفة-10

 .ضعيف يضعاخةمتهاقبلا خولاإلخلالء(ملسو هيلع هللا ىلصا)إناإللنبياحديث: -16

األوراق النقدية التي فيها اسل اهلل ال ب س الدخوا هبا يف  -17

 .اخلالء



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

 :حكل البوا قاًإىل جاًز ال سيإ للةاجة ولكن برشطني مها -11

  .م أن ي من النظر  .م أن ي من التلوث

ثبت يف الصةيةني من حديث حذيفة ريض اهلل عنه أن  -19

أنه اكا  :باا قاًإىل يف سباطة قوم وسب، كلك ملسو هيلع هللا ىلص:النبي 

جلس اردد عليه بوله وان استدار واستقب  الناس انكشفت 

أنه كان مرض به  :مث  ذا السببني فضعيفعورده وغري ه

 .وهو يعالج بالبوا واقفاىل عند العر  -تهركب–م بضه 

يكره البوا يف شق أو جةر أو فل البالوعة وغريها وقاا -15

رواه أمحد وأبو  حديث حسن «ألهنا مساكن اجلن» :قتائة

ئاووئ وغريمها وربإ خيرج من كان يف اجلةر أو الشق 

 ويصيبه رشاش بوله.  ويؤكي من كان يبوا

استدبار القبلة بيف البنيان  قضاء احلاجة أنه جيوز :الراجح -11

 .استقباهلائون 

 :مساً  -11

استقباا القبلة يكون حراماىل وكذلك استدبارها عند قضاء  -

 .احلاجة

 .استقباا القبلة يكون واجباىل عند الصالة -



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

  .استقباا القبلة يكون مكروهاىل للخطي، عند اخلطبة -

  .استقباا القبلة يكون مستةباىل عند الوضوء والدعاء -

يكره وال ) :قاا اإلمام أمحد يف البقاء عىل قضاء احلاجة -13

 :علتنيوكلك ل (حيرم

  .م كشف العورة 1

م أن احلشوش واملراحيض م وى للشياطني والنفوس  1

  .اخلبيثة

ية حيرم كذلك الغاًط ألن فيها أك :حكل البوا يف الطريق -12

للناس فال يكون يف الطريق والظ  وموارئ املياه وجاء فيه 

اإلللعةنني( ملسو هيلع هللا ىلص:حديث قوله  وما اللعانان يا  :قالوا )إلتقوإل

  )إللذياخيتيلايفاطريقاإللنةساأوايفاظلهم( :قاا :رسوا اهلل

)إلتقوإلاإلملالعتاإللثالث:اإللربإلزا :رواه مسلل ويف سنن أيب ئاوئ

يدخ  النهي يف املشمس وايفاإلملوإلة اوقةةعةاإللطريقاوإللظل(

 .يف وقت الشتاء

 .اكرام اليمني :دعلي  الكراهة بمس الفرج باليمني -10

  .ثمرةاملشجرة الال جيوز التبوا والتغوط حتت  -16

 جيوز التغوط فيه ألنه ال املستةل الذي يستةل فيه ال -17



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

 .يذه، وأما البوا فجاًز

  :الت وهيحاجته ال خيلو من ثالث حا اإلنسان اكا قىض -11

  .أن يستنجي باملاء وحده -

 .أن يستنجي باألحجار وحدها -

  .أن يستنجي باحلجر واملاء -

  (القسل الثالث مل يثبت ولكن الطهارة فيه أكم )

اكا مل يتعدى األكى موضع العائة جيزئ فيه االستجإر  -19

  .واملتعدي اكا انترش فال جيزئ اال املاء

  :رشوط االستجإر -35

        أن دكون أحجار ونةوه.م 1

 م أن دكون طاهرة. 1

           م أن دكون منقية.3

 م أن يكون غري عظل وروث.2

      م أن ال يكون حمرتماىل.0

 م أن دكون ثالث مسةات.6

  م أن ال يكون طعام أئمي وغريه. 7

 بةيوان. م أن ال يكون متصالىل 1



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

 :قاعدةاالص منه:مبارشة اليد بالنجاسة إلزالة اخلبث والتخ -31

 .«مبارشة املمنوع للتخلص منه ليست حمظورة ب  مطلوبة»

ألج  أن ال يكرر  :احلكمة من املسح ثالثاىل يف االستجإر -31

اإلنسان املسح عىل وجه واحد ألنه اكا فع  كلك ال يستفيد 

 .ب  ربإ يتلوث زيائة

أن يرجع احلجر يابساىل غري  :معنى اإلنقاء يف االستجإر -33

  .بلوا أو يبقي أثر ال يزوله اال املاءم

  .جي، االستنجاء لك  خارج من السبيلني اال الريح -32

  .ألهنا ليس هلا جرم ةأن الريح طاهر :الصةيح -30

 لو خرج شيئ نائر كاحلىص فه  جي، االستنجاء؟  -36

دلوثت وج، االستنجاء وان مل دتلوث ال جي، لعدم  كاأ

 .احلاجة

جاء أو االستجإر بعد الوضوء برشط عدم د خري االستن -37

 قوا: )يصحفيه خروج يشء من السبيلني وان بارش ملس ككره 

  .ن لإلمام أمحداوالروايت (ال يصح وضوًه) :وقوا (وضوًه

     



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

 باب السواك وسنن الوضوء

 :م سب، اضافة السواك احل سنن الوضوء1

ري ك  وقت ويت كد يف مواضع غ يف أن السواك مسنون - 

  .الوضوء

 .با  االستنجاءبأن السواك من با  التطهري فله صلة  - 

نة  م السواك1  :عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قاا :ليس بواج،س 

الوالاأناأشقاعىلاأ تيابةلسوإلكاأل رهتم»:املسو هيلع هللا ىلصقاا رسوا اهلل 

ابلاصالم  :رواه البخاري ومسلل وزائ أمحد وغريه «عند

  .«عندابلاوضوء»

قاا  :عن عاًشة ريض اهلل عنها قالت :دئ بوقتم السواك ال حي3

اللر » :ملسو هيلع هللا ىلصرسوا اهلل  اللفما رضةم رواه  «إللسوإلكا طهرم

ت ومل الوق ملسو هيلع هللا ىلصف طلق النبي  ،البخاري معلقاىل بصيغة اجلزم

  :ايقيده وهنا فيه فاًددان ومه

    .مطهرة للفل :م ئنيوية 1

  .مرضاة للر  :أخرويةم  1

  :مضانقواا يف السواك يف هنار راأل  م2



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

  .م مباح برط، قب  الزواا1

 .الزواا بعدم مسنون بيابس  1

  .م مكروه بعد الزواا مطلقاىل  3

نة  أنه :الصةيح   .للصاًل ولغريه مطلقاىل س 

دفيد العندية عىل قر  اليشء من  :)عندابلاصالم( ملسو هيلع هللا ىلص:م قوله 0

  .اليشء يف الفرض والنف 

 سن له السواك ؟ م سجوئ التالوة والشكر ه  ي  6

  :ملس لة فيها خالفا

 فيهإ سنمن قاا أن سجوئ التالوة والشكر صالة في   -

  .السواك

سن من قاا أن سجوئ التالوة والشكر ليست صالة فال ي   -

  .السواك

اكا قام من  ملسو هيلع هللا ىلصكان رسوا اهلل » :م قاا حذيفة ريض اهلل عنه7

. وهذا يفيد أنه من نوم اللي  أو «اللي  يشو  فاه بالسواك

 .ن العلة واحدة وهي دغري راًةة الفل من النومالنهار أل

نة م مل يثبت يف1 االستياك طوالىل أو عرضاىل والطوا أبلغ يف  الس 

 .النظافة



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

أئخ   ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي » :م عن عق بن أيب طال، ريض اهلل عنه قاا9

رواه أمحد وهو حديث  (للوضوء بعض أصابعه يف فيه

 .ضعيف

 :قاا ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :نه قاام عن عق بن أيب طال، ريض اهلل ع15

ابةلغدإلم» ااةستةبوإل اصمتم ابةلعيشاإذإل اتستةبوإل رواه ا«وال

  .الدارقطني وهو حديث ضعيف

م االستياك باليد اليرسى إلزالة األكى واالستياك باليد 11

نة اليمنى لتةصي  المر واسع لعدم ثبوت ا :والصةيح الس 

 .نص واضح

الكل، سهواىل لقوله ال دسقط التسمية يف صيد  :م صيد الكل،11

ااكل» ملسو هيلع هللا ىلص: اوسميت ابلبك اأةسلت رواه البخاري  «إذإل

  .اكا مل يذكر اسل اهلل فال د ك  :مقتىض هذا

  :م مساً 13

التسمية يف الرشع دكون رشطاىل لصةة الفع  كإ يف الذكاة   -

القوا  والصيد وال دسقط سهواىل وال عمداىل وال جهالىل عىل

  .د ميتهكان حكل الصي الصةيح فإكا مل يسل  



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

التسمية يف الرشع دكون واجبة كإ يف األك  والرش   -

  .والوضوء

  .التسمية يف الرشع دكون بدعة كإ عند األكان والصالة  -

نة  التسمية يف الرشع دكون  -   .وهي كثريةس 

 .ازالة قطعة اجللدة التي فوق احلشفة :م ختان الرج 12

وق حم  اإليالج وهي ازالة اللةمة الزاًدة ف :م ختان املرأة10

  .رف الديكدشبه ع  

لو بقيت هذه اجللدة فإن البوا اكا  :م العلة يف ختان الرج 16

خرج من ثق، احلشفة بقي وجتمع وصار سبباىل الحتقان 

  .و عرص هذه اجللدة خرج البواأ وااللتها  وكلإ حترك

يقل  من شهوهتا وهذا من طل،  :م العلة يف ختان املرأة17

 ا وليس من با  ازالة األكى. الكإ

 :الدلي  عىل وجو  ختان الرج  م11

  .وككر منها اخلتان «مخسا تاإللفطرم» :ملسو هيلع هللا ىلصم قوله  1

 .ملن أسلل أن خيتتن ملسو هيلع هللا ىلصم أمره  1

 اخلتان ميزة بني املسلمني والنصارى وكان اليهوئ والعر م  3

  .قب  اإلسالم خيتتنون



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

حرام ال يستباح م اخلتان قطع يشء من البدن والقطع منه  2

  .اال بواج،

تن من ماله غالباىل وان مل يكن اخلتان تم ان ويل اليتيل خي 0

 .واجباىل ملا اعتدى عىل ماا اليتيل وبدنه

 :قاا ملسو هيلع هللا ىلصم عن شدائ بن أوس ريض اهلل عنه أن رسوا اهلل 19

ااإلخلتةن) اإللنسةء(ُسنة ايفاحق او كر ة اإللرجةل رواه  يفاحق

  .أمحد والبيهقي وهو حديث ضعيف

م ختلي  اللةية باملاء كاملشط ب صابعه حلديث عثإن بن عفان 15

 .كان خيل  حليته ب صابعه ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل عنه ب ن رسوا اهلل 

  .حديث يف سنده مقاا وهو حديث حسن

 .م ختلي  اللةية سنة11

القزع مكروه وهو حلق بعض  :م حكل القزع من الشعر11

  .الشعر ودرك بعضه

حلق بعض رأسه ودرك بعضه فنهاهل  غالماىل  ملسو هيلع هللا ىلصم رأى النبي 13

 رواه عبدالرزاق أواإلتربوهابله(ا)إلحلقوإلابلهعن كلك وقاا: 

  .وأمحد وأبو ئاوئ

  .واكا كان فيه دشبه بالكفار صار حراماىل  م أص  القزع مكروه12



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

واج، وأنه خيص  :م حكل غسي  اليدين بعد نوم اللي 10

ابةت) ملسو هيلع هللا ىلص:باللي  لتعليله  ايدةياأيت اال اأحدبم  تايده(بأن

والبيتودة ال دكون اال يف اللي  وهذا من با  ختصيص العام 

ملا عل  بعلة ال دصلح اال باللي  والنوم منه  ملسو هيلع هللا ىلصبالعلة ألنه 

نوم اللي  فهو عام  ) تانو ه( :صار املرائ بالعموم يف قوله

  .أ ريد به اخلا 

 املضمضة واالستنشاق واالستنثار قب  غس  الوجهمن بدأ بم 16

  .هنإ يف عضو واحدله كلك أل رمها عن غس  الوجه جازن أخَّ او

  .نةالس من م دكتم  املضمضة بمج املاء وهو17

 م حتريك املاء بالفل جيع  املاء وسخاىل ملا يلتصق به من فضالت11

 كرهية بالفل ولذا يكره بلعه 

املبالغة باملضمضة مكروهة لصاًل حلديث لقيط بن صربة  م19

 .إالاتكوناصةئاًم(ا)بةلغابةالستنشةق: ملسو هيلع هللا ىلص بقوله ريض اهلل عنه

 .م ختلي  أصابع اليدين والرجلني سنة35

 :م احلكمة من ختلي  أصابع الرجلني31

  .م أن أصابعهإ متالصقة 1



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

  .م أهنإ دبارشان األكى 1

ختلي  أصابع األقدام باإلصبع اخلنرص  السنة م مل يرئ يف31

  .ءاأليرس لليد وهذا من با  استةسان العلإ

م ختلي  أصابع اليدين بوضع أصابع اليد اليمنى عىل اليرسى 33

 .أن يدخلها مع بعضو

 .أن مسح األكنني مجيعاىل  نةالس م ظاهرة32

أنه  ملسو هيلع هللا ىلصمل يثبت عنه » :دعاحل م قاا اإلمام ابن القيل رمحه اهلل30

  .«أخذ ماءىل جديداىل ملسح أكنيه وانإ صح كلك عن ابن عمر

ضاءه يف الوضوء ثالثاىل ومردني ومرة غس  أع ملسو هيلع هللا ىلصم ثبت أنه 36

  .ومجيع الروايات يف صةيح البخاري

رواه أبو ئاوئ وهو  )إليسلوإلاإللشعراوأنقوإلاإللبرشم( :م حديث37

 .حديث ضعيف

احلديث  ماأظفةةهاملايصبهاة دايفاعينه()أنا تاقل ا :م حديث31

هذا من أقبح »: دعاحل قاا ابن القيل رمحه اهلل ،ضعيف

 .«ه ابن اجلوزي يف املوضوعاتوضعف املوضوعات

     



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

 باب فروض الوضوء وصفته 

  .فروض الوضوء هي أركان الوضوء -1

  .سنمشتقة من الوضاءة وهي النظافة واحل   :لغة :الوضوء -1

وج  بغس  األعضاء األربعة  التعبد هلل عز :الوضوء رشعاىل  -3

  .عىل صفة خمصوصة

  .من با  التغلي،مسح الرأس ي  لكن قوا غس  األعضاء و -2

 :الوضوء صفتان -0

  .م صفة مستةبة1  .م صفة واجبة1

الوجه ما حيص  به املواجهة وحده طوالىل من منةنى اجلبهة  -6

  .احل أسف  اللةية وعرضاىل من األكن احل األكن

املفص  الذي بني العضد والذراع وسمي بذلك من  :املرفق -7

  .تكئي :االردفاق ألن اإلنسان يردفق عليه أي

الفرق بني املسح والغس : أن املسح ال حيتاج احل جريان املاء ب   -1

  .والغس  جيري املاء عىل العضو يكفي أن يغمس يده يف املاء

س   أوج، اهلل يف الرأس املسح ئون -9 س   ألنالغ  يشق الغ 

  .عىل اإلنسان



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

 :مسح الناصية فقط ئون بقية الرأس ال جيزئ لقوله دعاحل -15

امر ] ُحواوا  سكل(.وببعض رؤ) :ومل يق [ بُِرؤوِسُكم سا

عىل  ملسو هيلع هللا ىلصبته ظسح األكنان من الرأس الدلي  عىل كلك موامت -11

  .كلك

ائخاا املمسوحات بني املغسوالت يف الوضوء يدا عىل  -11

  .الرتدي،

ما ككروا  ملسو هيلع هللا ىلصمجيع الواصفني لوضوًه  :الرتدي، يف الوضوء -13

  .اهلل يف اآليةاال أنه كان يردبها عىل حس، ما ككر 

 ه  يسقط الرتدي، باجله  والنسيان عىل القوا ب نه فرض؟ -12

م يف النفس منه يشء ولو أن رجالىل جاهالىل من البائية قدَّ 

  .ر يف أعضاء الوضوء فإنه يعذر بجهلهوأخَّ 

الوضوء عبائة مستقلة واحدة فإكا فرق بني أجزاًها مل دكن  -10

  .عبائة واحده

 :دعاحل قاا اإلمام أمحد رمحه اهلل :الوضوء د خري العضو يف 16

رف  «رفاىل ال بنشاف األعضاءأن العربة بطوا الفص  ع  » والع 

  .ال ينضبط فتعليق احلكل بنشاف األعضاء أقر 

اكا فادت املواالة ألمر ال يتعلق بالطهارة ك ن جيد عىل ثوبه  -17



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

ئماىل فينشغ  بإزالته حتى دنشف أعضاء فيج، عليه اعائة 

  .ضوء ألن هذا ال يتعلق بطهاردهالو

  :ينبغي لإلنسان أن يتذكر عند فع  العبائة شيرني -11

  .استةضار أمر اهلل عندما يؤئي العبائة  م1

  .لتةقق العبائة ملسو هيلع هللا ىلصالت يس بالنبي   م1

نهى عنه أن النية ال ينطق هبا والنطق هبا بدعة ي   :الصةيح -19

ينطقون بالنية  وأصةابه مل يكونوا ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :والدلي 

اهلل عىل  هاطالقاىل ومل حيفظ عنهل كلك ولو كان مرشوعاىل لبين

  .احلايل واملقايل ملسو هيلع هللا ىلصلسان رسوله 

معنى يقوم بالبدن يمنع من فع  الصالة ونةوها  :احلدث -15

  .وهذا يف األص 

يطلق أحياناىل عىل البوا والغاًط والريح ونةوهل حدثاىل  -11

(اأحدبماإذإلاحدثاحتىايتوضأ)الايقبلاإلهللاصالماملسو هيلع هللا ىلص: لقوله 

  .رواه البخاري ومسلل

نة -11 )برهتاأناأذبرا ملسو هيلع هللا ىلص:أن دذكر اهلل عىل طهارة لقوله  الس 

اطهةةم( اعىل اإال رواه أمحد أبو ئاووئ والنساًي وابن  إلهلل

 .ماجه
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هناك فرق بني طهارة األحداث وطهارة األنجاس عىل  -13

  :النةو اآليت

 :اسم رفع األنج   :م رفع األحداث

 .ال يشرتط النية -1  يشرتط النية.  -1

 اجله  والنسيان. بيعذر  -1 اجله  والنسيان.ب ال يعذر -1

 يزوا ب ي وسيلة.   -3 جي، املاء أو الرتا .  -3

 :النية هلا أربع حاالت باعتبار االستصةا  -12

م أن يستصة، ككرها من أوا الوضوء احل آخره وهو  1

  .أكم  األحواا

القطع وهذا يسمى  ي، عن خاطره لكنه مل ينو  م أن دغ 1

  .استصةا  حكمها

استمر فال يصح  هم أن ينوي قطعها أثناء الوضوء لكن 3

 الوضوء ألنه قطع النية أثناء العبائة 

م أن ينوي قطع الوضوء بعد انتهاًه من مجيع أعضاًه فهذا  2

 .ال ينقض الوضوء

  :صور النية ثالثة -10

  .رفع اجلنابة :دث مث م أن ينوي رفع احل 1



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

  .الصالة :م أن ينوي الطهارة ملا جت، له مث  1

  .الذكر :م أن ينوي الطهارة ملا دسن له مث  3

اكا أرائ أن يتوض  فال بد أن ينوي قب  أن يسمي ألن  -16

 .التسمية واجبة

  :يف الوضوء النية هلا حمالن -17

نة  م دكون فيه1  .وهو قب  غس  الكفنيس 

  .فيه واجبة وهو عند أوا الواجبات قب  املضمضةم دكون 1

  :املضمضة عىل قسمني مها -11

  .ائارة املاء القلي  يف الفل :م واجبة1

  .ائارة املاء الكثري يف الفل واملبالغة :م مستةبة1

 ه  جي، ازالة بقايا الطعام فيخل  أسنانه ليدخ  املاء بينها؟

  .الظاهر أنه ال جي،

سنان املركبة اكا كانت متنع وصوا املاء احل ه  جي، ازالة األ

 ما حتتها أم ال جي،؟ 

الظاهر أنه ال جي، وهذا يشبه اخلادل واخلادل ال جي، نزعه 

عند الوضوء ب  األوحل أن حيركه لكن ليس عىل سبي  

كان يلبسه ومل ينق  عنه أنه كان  ملسو هيلع هللا ىلصالوجو  ألن النبي 
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من وصوا حيركه عند الوضوء وهو أظهر عن كونه مانعاىل 

املاء من هذه األسنان وال سيإ أنه يشق نزع هذه الرتكيبة 

 .عند بعض الناس

  .االستنثار سنة -19

يبالغ يف االستنشاق واملضمضة اال أن دكون صاًإىل حلديث  -35

  .لقيط بن صربة ريض اهلل عنه

  :االستنشاق عىل قسمني -31

  .ائخاا املاء للمنخرين :م واجبة1

اا املاء للمنخرين واملبالغة اال أن يكون ائخ :م مستةبة1

  .صاًإىل 

  .األوحل واألحوط غس  ما اسرتس  من اللةية والذقن -31

األفض  يف غس  اليدين أن يبدأ من أطراف األصابع احل   -33

 .املرافق

 :احلكمة من مسح األكنني يف الوضوء -32

 .كان يمسةهإ ملسو هيلع هللا ىلصم ثبوت أن النبي 1

  .م أهنإ من الرأس1

  .ر اإلنسان مما يتلقاه هبإ من املعايصأهنإ آلة السمع ويطه   م3
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اكا قطعت بعض اليد أو القدم أو األكن فإنه يغس  ما دبقى  -30

  .من العضو يف الوضوء ألنه منه

 تاتوضأااأحستاإللوضوءاثما» :ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ورئ حديث -36

اةاعانظرهاإىلاإللسامءااقةل:اأشهداأناالاإلهاإالاإلهللاوحدهاال

رشيكال هاوأشهداأناحممداعبدهاوةسولهااتحتالهاأبوإل ا

اشةء اأهيام ا ت ايدخل اإللثامنية رواه أمحد وأبو ئاوئ  «إلجلنة

 :وغريمها واحلديث ضعيف ويف سند جمهوا وقاا الفقهاء

وشهد له  يرفع نظره احل السإء اشارة احل علو اهلل دعاحل

  .بالتوحيد

أحد يتوض  فيبلغ ما منكل من » :ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  ورئ حديث -37

أشهداأناالاإلهاإالاإلهللاوأشهداأناأو فيسبغ الوضوء ثل قاا: 

اتحتالهاأبوإل اإلجلنةاإللثامنيةايدخلاإالاحممداعبدهاوةسولها

اشةء( اأهيام ا»ا:الرتمذيوزائ رواه مسلل   ت إلجعلنياإلللهم

  .« تاإللتوإلبنياوإلجعلنيا تاإلملتطهريت

والتيمل أيضاىل س  الغ   األورائ التي بعد الوضوء دقاا بعد -31

س   ألن يشم  الوضوء وزيائة وهو مستة، ألنه ليس الغ 

س   ويف اىل مرشوع   .أقر  منه من التيملالغ 
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عاونة عىل الوضوء مباحة وال حتتاج احل ئلي  ألهنا هي امل -39

ص، املاء عىل  ريض اهلل عنه األص  ألن املغرية بن شعبة

  .رواه مسلل .وهو يتوض  ملسو هيلع هللا ىلصرسوا اهلل 

ينبغي لإلنسان أن يبارش الوضوء بنفسه ألهنا عبائة ومل يرئ  -25

  .كلإ أرائ الوضوء طل، من يعينه ملسو هيلع هللا ىلصأنه 

 :دنشيف األعضاء بعد الوضوء والغس  مباح والدلي  -21

  .عدم الدلي  عىل املنع واألص  اإلباحة

حديث ميمونة ريض اهلل عنها بعدما ككرت غس  النبي  -21

لل ي خذه فانطلق وهو ينفض يديه فناولته ثوباىل ف :قالت ملسو هيلع هللا ىلص

  :حيتم  عدة أمور وهي فهذا احلديث ملسو هيلع هللا ىلص

املندي  بسب، عدم نظافته أو خيشى أن يبله  ملسو هيلع هللا ىلصم رئ النبي 1

  .أو غري كلك

م قد يكون ادياهنا املندي  ئليالىل عىل أن من عائده أن ينشف 1

  .به األعضاء واال مل د ت  
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 باب املسح على اخلفني

لبس لبس عىل الرج  من اجللوئ ويلةق هبإ ما ي  ما ي   :م اخلفان1

لبس ان والصوف وشبه كلك من ك  ما ي  عليهإ من الكتَّ 

 .عىل الرج  ما دستفيد منه بالتسخني

 .م دسمى اخلفاف التساخني ألهنا دسخن الرج 1

نة م املسح عىل اخلفني جاًز بادفاق أه 3 وخالف يف كلك  الس 

لإء يف كت، العقيدة حتى صار الرافضة وهلذا يذكره الع

  .شعاراىل هلل

  .نة واإلمجاعجاًز بالكتا  والس عىل اخلفني م املسح2

ُحوا بُِرُءوِسُكمر ] :م الدلي  من القرآن قوله دعاحل0 سا امر وا

 ِ باير عر ُجلاُكمر إَِلا الكا أارر   .{6}املائدة:[ وا

نة م الدلي  من6   .ملسو هيلع هللا ىلصدوادرت األحائيث عن النبي  :الس 

ليس يف قلبي من املسح يشء » :دعاحل قاا اإلمام أمحد رمحه اهللم 7

 .«ملسو هيلع هللا ىلصفيه أربعون حديثاىل عن النبي 

 .ليس يف قلبي أئنى شك يف اجلواز :معنى كلك

  .عىل جواز املسح عىل اخلفني باجلملة نةالس م اإلمجاع: أمجع أه 1



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

للمقيل  ملسو هيلع هللا ىلصجع  النبي » :م قاا عق بن أيب طال، ريض اهلل عنه9

  .رواه مسلل «اىل وليلة وللمسافر ثالثة أيام بلياليهنيوم

  :حواا التي دبدأ به مدة املسح عىل اخلفنياألم 15

 .م حاا اللبس1

  .م حاا احلدث1

  .م حاا املسح3

  .أن الع ربة باملسح عىل اخلفني وليس باحلدث :م الصوا 11

 :م رشوط املسح عىل اخلفني11

 .م املقيل يوم وليلة1

 .ثالثة أيام بلياليهن م املسافر1

  .م الطهارة من احلدث األصغر واألكرب3

  .م أن يكون مباحاىل 2

 .م سادراىل للفرض0

  .م أن يثبت اخلفني بنفسه6

 :م يشرتط طهارة العني يف اخلفاف13

أن يكون اخلف من  :مث  :م الطهارة من النجاسة العينية1

 .جلد محار
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يكون اخلف أن  :مث  :م الطهارة من النجاسة احلكمية1

  .اىل متنجس

 جيوز املسح عىل اخلف املتنجس ولكن ال يصق به ألنه يشرتطم 12

  .الصالة اجتنا  النجاسة

ال يشرتط للمس املصةف أن يكون متطهراىل من النجاسة م 10

 .من احلدث اىل ولكن يشرتط أن يكون متطهر

أن املسح عىل  :املسح عىل نجاسة العني منعم احلكمة من 16

 ال يزيده اال دلويثاىل ب  ان اليد اكا بارشت هذا نجاسة العني

  .النجس وهي مبلولة دنجست

 :م املةرم من لبس اخلف17

  .املغصو  واملرسوق :مث  :م حمرم لكسبه1

  .صورة عىل اخلفالاحلرير للرجاا و :مث  :م حمرم لعينه1

أن كثرياىل من  :دعاحل ديمية رمحه اهلل م اختيار شي  اإلسالم ابن11

ابة كانوا فقراء وغال، الفقراء ال ختلو خفافهل من الصة

خروق فإكا كان هذا غالباىل أو كثرياىل من قوم يف عهد رسوا 

  .ئا عىل أنه ليس برشط ملسو هيلع هللا ىلصومل ينبه عليه رسوا اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

نة م ان اخلف اكا جاء عىل وفق ما أطلقته19 فإ ظهر من  الس 
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 ح عليه.للخف ويمس القدم ال جي، غسله ب  يكون دابعاىل 

عدم اعتبار رشط سرت الفرض ألنه حم  خالف  :م الصةيح15

 .بني العلإء

م ما هو الدلي  عىل جواز املسح عىل اخلفني الذي ال يثبت 11

 بنفسه؟

  .الدلي  عدم الدلي  عىل اشرتاط أن يثبت بنفسه

  .م اخلف ما يكون من اجللد11

  .م اجلوار  ما يكون من غري جلد كاخلرق ونةوها13

فرق م ئلي  املسح عىل اجلوار  القياس عىل اخلف اك ال 12

 .بينهإ يف حاجة الرج  اليهإ

  .م املوق خف قصري يمسح عليه10

 .مسح عىل املوق ملسو هيلع هللا ىلصم ثبت أن النبي 16

مي خفاىل أو جورباىل أو موقاىل م ك  ما يلبس عىل الرج  سواء س  17

 غري كلك فإنه جيوز املسح عليه ألن العلة واحدة.  أو

  .م جيوز املسح عىل عإمة الرج 11

  .ر عليه وهي معروفةك  ما يعل به الرأس ويكوّ  :م العإمة19

م الدلي  عىل جواز املسح عىل العإمة حديث املغرية بن شعبة 35
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) سحابنةصيتهاوعىلاإللعام ةا :قاا ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل عنه أن النبي 

  .رواه مسلل فيه(وعىلاُخا

للخف من طهارة العني وأن م يشرتط يف العإمة ما يشرتط 31

دكون مباحة فال جيوز املسح عىل عإمة نجسة فيها صور أو 

 .عإمة حرير

  :م يشرتط يف العإمة31

  .م أن دكون لرج 1

  .م أن دكون حمنكة أو كات كؤابة1

 .م أن دكون مباحة3

  .م أن دكون طاهرة العينية2

  .اهرة احلكميةطم أن دكون 0

كات كؤابة ما جرت به العائة بلبسه م اشرتاط التةنيك أو 33

  .عند العر 

 .هي التي يدار منها حتت احلنك :م املةنكة32

هي التي يكون أحد طرفيها متدلياىل من اخللف  :م كات كؤابة30

  .وكات بمعنى صاحبة

  .رة ئون حتنيكم املةنكة يشق نزعها بخالف املكوَّ 36
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أنه ال ئلي  عىل  :دعاحل بن ديمية رمحه اهللام قاا شي  اإلسالم 37

 .اشرتاط أن دكون حمنكة أو كات كؤابة

م جي، املسح عىل العإمة ويستة، املسح عىل ما ظهرت به 31

 .الناصية

  .م مخار املرأة بمنزلة عإمة الرج  واملشقة موجوئة يف كليهإ39

 .م طهارة الرأس فيها شيئ من التسهي 25

ا املسح عليه وال حاجة دت املرأة رأسها باحلناء جاز هلم لو لبّ 21

  .حتت هذا احلناءمتسح احل أن دنقض رأسها و

م لو شدت املرأة عىل رأسها ما يسمى باهلامة من احلق فلها 21

  .ز باملسح عىل اخلإر فهذا من با  أوحلاملسح عليه اك جو  

كان يف احرامه ملبداىل رأسه ومن وضع  ملسو هيلع هللا ىلصم ثبت أن النبي 23

  .دابع لهعىل الرأس من التلبيد فهو 

م مخر النساء يشرتط أن دكون مدارة حتت حلوقهن ليست 22

 مطلقة مرسلة ألن هذا ال يشق نزعها بخالف املدارة. 

ال يشرتط دوقيت املسح عىل اخلإر  :م قاا بعض العلإء20

أنه وقتها وألن طهارة  ملسو هيلع هللا ىلصوالعإمة ألنه مل يثبت عن النبي 

 املسح عىل العضو التي هي عليه أخف من طهارة الرج  يف
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اخلفني فال يمكن احلاقها باخلف فإكا كانت عليك فامسح 

 .عليه وال دوقيت فيها

  .العإمة واخلف واخلإر متسح يف احلدث األصغر ئون األكرب -26

أمرنا رسوا » :قااريض اهلل عنه اا م حديث صفوان بن عسَّ 27

اال اكا كنا سفراىل أال ننزع خفافنا ثالثة أيام بلياليهن  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

 .«من جنابة ولكن من بوا وغاًط ونوم

دتفق  اخلف والعإمة واخلإر هلا رشوط :م املمسوحات الثالثة21

  :فيها وهي

  .م أن دكون يف احلدث األصغر1

  .م أن يكون امللبوس طاهراىل 1

  .م أن يكون مباحاىل 3

  .م أن يكون لبسها عىل طهارة2

  .م أن يكون املسح يف املدة املةدئة0

اخلف والعإمة واخلإر هلا رشوط  :مسوحات الثالثةم امل29

 :ختتلف عن بعضها وهي

 .يشرتط أن يكون سادراىل للمفروض ال :م اخلف1

  .جيوز املسح عليه للذكور واإلناث
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 .ال يشرتط أن يكون سادراىل للمفروض :م العإمة1

 .يشرتط أن دكون عىل الرج 

  .كون سادراىل للمفروضيال يشرتط أن  :م اخلإر3

  .يشرتط أن دكون عىل األنثى

هي الكرس وك   :احلاجة. وم اجلبرية ال دتجاوز قدر احلاجة05

  .ما قر  منه مما حيتاج اليه يف شدها

م املسح عىل اجلبرية من با  الرضورة والرضورة ال فرق فيها 01

بني احلدث األكرب واألصغر بخالف املسح عىل اخلفني فهو 

  .رخصة

 لتعبد به من حيث اجلملة فإكا عجزنا عنم أن املسح ورئ ا01

س    .انتقلنا احل املسح كمرحلة أخرىالغ 

 :اخلفنياملسح عىل اجلبرية و املسح عىل م الفروق بني03

ا اإلجلبريم:

  .ةاملسح عىل اجلبرية عزيمة وغري مؤقت-1

  .املسح عىل اجلبرية يف احلدث األصغر واألكرب -1

  .يعهااملسح عىل اجلبرية يكون عىل مج -3

  .املسح عىل اجلبرية ال خيتص بعضو معني -2



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

  .املسح عىل اجلبرية ال يشرتط لبسها عىل طهارة -0

ا اإلخلفني:ا

  .ةاملسح عىل اخلفني رخصة ومؤقت -1

  .املسح عىل اخلفني يف احلدث األصغر -1

  .املسح عىل اخلفني يكون عىل ظاهر القدم -3

  .ج املسح عىل اخلفني خيتص بالر   -2

  .املسح عىل اخلفني يشرتط لبسها عىل طهارة -0

 م ه  جيمع بني املسح والتيمل ؟02

  .جي، اجلمع بينهإ احتياطياىل  :قاا بعض العلإء

أنه ال جيمع بينهإ ألن القاًلني بوجو  التيمل  :الصةيحو

ال  ال يقولون بوجو  املسح والقاًلني بوجو  املسح

اجلمع بينهإ خارج  يقولون بوجو  التيمل فالقوا بوجو 

  .عن القولني

 .اجلرح ونةوه يكون مكشوفاىل أو مستوراىل  :م قاا العلإء00

الواج، غسله فإن دعذر يمسح فإن دعذر  :املكشوف -

  .يتيمل وهذا عىل الرتدي،

وكلك بإ يسوغ سرته فليس فيه اال املسح فقط  :املستور -



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

  .لفإن أرضه املسح مع كونه مستوراىل فيعدا احل التيم

م ان برئ اجلرح وج، ازالته ألن السب، الذي جاز أجله 06

انتفى  وضع اجلبرية واملسح عليها زاا واكا زاا السب،

  .املسب،

أنه جيوز اكا  :دعاحل م اختار شي  اإلسالم ابن ديمية رمحه اهلل07

ج  طهر ج  اليمنى أن يلبس اخلف ثل يطهر الر   اليرسى الر 

  .ثل يلبس اخلف

ط أن يلبس اخلفني بعد امتام الوضوء ولكن ال نجرس م األحو01

ثل أئخ  اخلف ثل غس   عىل رج  غس  رجله اليمنى

أعد صالدك  :اليرسى ثل أئخلها اخلف أن نقوا له

  .ك ولكن ن مر من مل يفع  أن ال يفع  احتياطياىل ءووضو

  :لألسبا  التالية م اشرتاط كإا الطهارة يف اجلبرية ضعيف09

  .ىل كلكم ال ئلي  ع1

  .م ال يصح قياسها عىل اخلفني لوجوئ الفرق1

  .شرت دلبسه تى مام د يت مفاج ة وليست كاخلف م3

  :م الصةيح65

 .م اكا مسح مسافراىل ثل أقام يتل مسح مقيل1



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

م اكا مسح مقيإىل ثل سافر أو شك يف ابتداء مسةه فإنه يتل 1

 مسح مسافر ما مل دنته مدة احلرض قب  سفره فإن انتهت

  .فال يمكن أن يمسح

هي نوع من اللباس الذي يوضع ومجع قلنسوة  :م القالنس61

  .عىل الرأس وهي عبارة عن طاقية كبرية

م ال جيوز املسح عىل القالنس ألن األص  وجو  مسح 61

ُحوا بُِرُءوِسُكمر ] :الرأس بقوله دعاحل سا امر   .[وا

  يمسح عىل القالنس اكا كانت مث :م قاا بعض العلإء63

العإمة يشق نزعها أما ما ال يشق نزعه كالطاقية املعروفة فال 

  .يمسح عليها

م ما ئام الرشع قد أجاز املسح عىل العإمة فك  ما كان مثلها 62

  .يف مشقة النزع فإنه يعطي حكمها

 حجواز املس دعاحل م اختار شي  اإلسالم ابن ديمية رمحه اهلل60

  .عىل اللفافة

  .وضع من اخلرقة عىل القدمما ي :م اللفافة66

عىل طهارة جاز له أن يمسح عليه ألنه  اىل ثاني اىل م اكا لبس خف67

)اإينا ملسو هيلع هللا ىلص:يصدق عليه أنه أئخ  رجليه طاهردني لقوله 



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

س   وهو شام  طهارة أ خلهاماطةهرتني(   .واملسحالغ 

لو كان الدين بالرأي » :م قاا عق بن أيب طال، ريض اهلل عنه61

وحل باملسح من أعاله وقد رأيت رسوا لكان أسف  اخلف أ

  .رواه أبو ئاوئ «يمسح أعىل اخلف ملسو هيلع هللا ىلصاهلل 

ال  :م الرأي هو العق  وه  الدين خمالف للعق ؟ اجلوا 69

ه اليه هو بائي ن صح نسباولكن مرائ عق ريض اهلل عنه 

اِذُلناا ] :الرأي كإ قاا دعاحل باعاكا إَِّلَّ الَِّذينا ُهمر أارا اكا اتَّ را نا

ا أرِي با  .يف ظاهر األمر :أي {82}هود: [ِديا الرَّ

 :م كيفية املسح عىل اخلفني75

أن يبتدئ من أصابع رجله احل ساقه وقد ورئت آثار عن 

وأصةابه ب نه مسح ب صابعه مفرقة حتى يرى  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

  .فوق ظهر اخلف خطوط كاألصابع

اكا كان اخلف أكرب من القدم فه  يمسح من طرف اخلف  -71

 األصابع؟ أو طرف 

اخلف هنا زاًد عن احلاجة والزاًد ال حكل له ويكون احلكل 

  .مما حياكي األصابع والعم  بالظاهر األحوط

 ه  يمسح عىل اخلفني معاىل أو يبدأ باليمنى؟  -71



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

 .ريض اهلل عنه م يمسح عليهإ معاىل لظاهر حديث املغرية1

س   م يمسح اليمنى أوالىل ألن املسح بدا1  والبدا لهالغ 

  .حكل املبدا

م يمسح عليهإ معاىل أما اكا كان ال يمكنه مث  أن دكون 3

  .احدى يديه مقطوعة أو مشلولة فإنه يبدأ باليمنى

س   جيزئ :طريقة غس  اجلنابة ملن به جبرية -73  اىل ان أمر يدالغ 

س   عليها ألن امرار اليد جع  مسةاىل وهذا أحوط لكن الغ 

 االقتصار عىل املسح أفض  وأوحل.

اكا ظهر من القدم بعض حم  الغرض كالكع، مثالىل أو أن  -72

العإمة اردفعت من مكاهنا فإنه يلزمه أن يست نف الطهارة 

  .ويغس  رجليه ويمسح عىل رأسه

أنه اكا متت املدة واإلنسان عىل طهارة فال دبط   :الصةيح -70

ألهنا ثبتت بمقتىض ئلي  رشعي وما ثبت بمقتىض ئلي  

قض اال بدلي  رشعي آخر وال ئلي  عىل رشعي فال ينت

املس لة واألص  بقاء الطهارة وهذا اختيار شي  اإلسالم 

 .دعاحل ابن ديمية رمحه اهلل

س   لو اغتس  من جنابة ومسح عىل اجلبرية ال يلزمه -76 الغ 



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

 كامالىل ألن املواالة عىل املذه، ال دشرتط يف الغس .

أو انتقاضه ب  يعيد  ال دبط  طهارة لربء ما حتت اجلبرية -77

شدها يف احلاا أو متى شاء ألن اجلبرية عىل القوا الراجح 

  .ال يشرتط وضعها عىل طهارة

     



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

 باب نواقض الوضوء

  .مفسداده التي اكا طرأت عليه وأفسدده :م نواقض الوضوء1

  :م النواقض نوعان1

  .ملسو هيلع هللا ىلصنة رسوله وهو املستند احل كتا  اهلل وس   :م جممع عليه1

  .وهو املبني عىل اجتهائات أه  العلل :م فيه خالف1

بر وسمي سبيالىل ألنه طريق خيرج منه اخلارجم السبيال3 ب  والد    .ن: الق 

طاهر وهو ناقض للوضوء وموج، للغس  ألنه أص   :م املني2

  .األنبياء واملرسلني

  .فهو ناقض للوضوء اىل أو كثري م اكا خرج الغاًط قليالىل 0

اكا خرج الغاًط من فوق املعدة فهو » :العلل م قاا بعض أه 6

كالقيء وان كان من حتتها فهو كالغاًط وهذا اختيار ابن 

  .«دعاحل عقي  رمحه اهلل

أن اخلارج من » :دعاحل م اختار شي  اإلسالم ابن ديمية رمحه اهلل7

 غري السبيلني ال ينقض الوضوء ق  أو كث ر اال البوا والغاًط

فمن ائعى خالف األص  فعليه  ألن األص  عدم النقض

  .«بالدلي 



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

  .س ال يوج، الغ  ولوضوء لم زواا العق  ناقض 1

  :م زواا العق  عىل نوعني9

 .م زواله بالكلية وهو رفع العق  وكلك باجلنون1

بسب، يوج، كلك ملدة معينة كالنوم واإلغإء  تهم دغطي1

كر وما أشبه كلك   .والس 

كر هو يف احلقيقة م زواا العق  باجلنون أو اإل15 غإء أو الس 

  .ناقض للوضوء طاا الزمن أو قرص

 م اختلف العلإء يف النوم ه  هو ناقض أو مظنة النقض؟ 11

 بن ديمية رمحه اهللااختيار شي  اإلسالم  :القوا الصةيح

أن النوم مظنة احلدث فإكا نام بةيث لو انتقض  دعاحل

بةيث لو واكا نام  باق   هوضوءه أحس بنفسه فإن وضوء

  .أحدث مل حيس بنفسه فقد انتقض وضوءه

ب  ه  ينقض الوضوء أم م اختلف العلإء يف مس الذكر والق  11

 ال ؟ 

  .أنه ينقض الوضوء :القوا األوا -

ملسو هيلع هللا ىلص الدلي : حديث برسة بن صفوان ريض اهلل عنه أن النبي 

 رواه أمحد وأبو ئاوئ والرتمذي ) تا ساذبرهااليتوضأ(قاا: 



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

  .بن ماجه وصةةه األلباينوالنساًي وا

 .أنه ال ينقض الوضوء :القوا الثاين -

أنه س ا النبي  ريض اهلل عنه حديث طلق بن عق :الدلي 

وضوء؟ فقاا أعليه  :عن الرج  يمس ككره يف الصالة ملسو هيلع هللا ىلص

ا نك(ملسو هيلع هللا ىلص: النبي  ابضعه اهو اإنام رواه أمحد وأبو ئاوئ  )ال

 .وابن ماجه وصةةه األلباين والرتمذي والنساًي

أن اإلنسان اكا مس ككره استة، له  :القوا الراجح -

بغري شهوة واكا مسه لشهوة الوضوء مطلقاىل سواء بشهوة أم 

  .فالقوا بالوجو  قوي جداىل وال حيرم به واالحتياط الوضوء

أن مس املرأة ال ينقض الوضوء مطلقاىل فإكا  :م القوا الراجح13

  .خرج منه شيئ فيكون النقض بذلك اخلارج

كا مست املرأة املرأة واكا مس الرج  الرج  لشهوة وخرج م ا12

  .شيئ انتقض الوضوء بذلك اخلارج وهذا بالقياس إمنه

م مس حلقة الدبر ناقض للوضوء وخيرج بمس أقر  منه 10

كالصفةتني ومها جانباىل الدبر أو مس العجزة أو الفخذ أو 

  .االنثيني فال ينتقض الوضوء

كمس األنثى سواء حتى قاا بعض  م الصوا : أن مس األمرئ16



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

العلإء: أن النظر احل األمرئ مطلقاىل كالنظر احل املرأة فيج، عليه 

  .غض البرص

ال جتوز اخللوة ) :دعاحل م قاا شي  اإلسالم ابن ديمية رمحه اهلل17

  .(باألمرئ ولو بقصد التعليل

م املذه، يرى بخالف األًمة الثالثة أن مغس  امليت لو 11

وضع خرقة عىل يده وأخذ يغس  انتقض وضوءه مطلقاىل 

ما روي عن ابن عمر وأيب هريرة وابن عباس  :وئليلهل

رواه عبد   .ريض اهلل عنهل أهنل أمروا غاس  امليت بالوضوء

 .الرزاق وأيب شيبة والبيهقي

ت ال ينقض الوضوء ألن أن غس  املي :م القوا الصةيح19

النقض حيتاج احل ئلي  رشعي يردفع به الوضوء الثابت 

نة  بدلي  رشعي وال ئلي  عىل كلك من كتا  اهلل وال من س 

وال من اإلمجاع والرئ عىل ئلي  املذه، أن  ملسو هيلع هللا ىلصرسوله 

األمر حيتم  أن يكون عىل االستةبا  وفرض اليشء عىل 

ض ما ليس بفرض عبائ اهلل من غري ئلي  أمر صع، ألن فر

كتةريل ما ليس بةرام وكذلك اكا غس  امليت وصىل ومل 

  .يتوض  فإبطاا الصالة أمر صع، حيتاج احل ئلي 



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

ال فرق يف حلل اإلب  بني اهلرب وبقية األجزاء ب نه  :م الصةيح15

  .ناقض للوضوء

 .ةاإلب  أمر دعبدي ال د عرف له حكمم النقض بلةل 11

ه حالىل ؤحيوان دتبعض أجزا ملسو هيلع هللا ىلصم ليس يف رشيعة حممد 11

وحرمة وطهارة ونجاسة وسلباىل واجياباىل واكا كان كذلك 

  .فلتكن أجزاء اإلب  كلها واحدة

 :قاا ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي ريض اهلل عنه م حديث أ سيد بن حضري 13

رواه أمحد بسند حسن وهو حديث  )توضؤإلا تاألبةناإلفبل(

  .ضعيف اإلسنائ

  .مستة، ليس بواج، الوضوء من ألبان اإلب  :م الصةيح12

 :م ئلي  االستةبا  الوضوء من ألبان اإلب 10

م األحائيث الكثرية الصةيةة وارئة يف الوضوء من 1

وضوء من أما األحائيث الوارئة يف الحلوم اإلب  

  .وبعضهل يضعفها ف سانيدها حسنةألباهنا 

أمرهل أن يلةقوا  ملسو هيلع هللا ىلصم ما رواه يف قصة العرينني أن النبي 1

ة ويرشبوا من أبواهلا وألباهنا ومل يؤمروا بإب  الصدق

  .ا منهاوأن يتوضؤ



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

ما اكا كان يف أأن يتوض  من مرق حلل اإلب  و :م األحوط16

  .الطعام ومل يظهر له أثر فإنه ال يؤثر

أن اجلن، اكا نوى رفع احلدث كفى وال  :م القوا الراجح17

  .حاجة احل أن ينوي رفع احلدث األصغر

لغس  وال يوج، الوضوء لعدم الدلي  م املوت موج، ل11

أن الوضوء  الرصيح عىل وجو  الوضوء وان كان حيتم 

ا نهة(ملسو هيلع هللا ىلص: واج، لقوله  اإللوضوء رواه البخاري  ) وإلضع

  .ومسلل

أله   ملسو هيلع هللا ىلصم حديث عمرو بن حزم ريض اهلل عنه ما كتبه النبي 19

اإللقرآناليمن وفيه ايمس ا)ال اا: اطةهر( رواه الطرباين إال

اسنائه ال ب س به  :يهقي وقاا ابن حجروالدارقطني والب

وصةةه اسةاق بن راهويه والشافعي وابن عبد الرب 

هو املتطهر طهارة  (طاهر) :واحتج به أمحد بن حنب  ومعنى

حسية من احلدث بالوضوء والغس  ألن املؤمن طهارده 

  .معنوية كاملة واملصةف ال يمسه غالباىل اال املؤمنون

  . بوضوءم ال جيوز مس املصةف اال35

أنه ليس يف  :م قوا مجهور العلإء ومنهل األًمة األربعة31



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

الوجوئ أرشف من كالم اهلل فإكا أوج، اهلل الطهارة يف 

الطواف يف بيته فالطهارة لتالوة كتابة الذي دكلل به من 

  .با  أوحل

حيرم مس القرآن وما كت، فيه اال أنه جيوز  :م قاا احلنابلة31

فيه قرآن برشط أال دقع يده عىل  للصغري أن يمس لوحاىل 

  .احلروف

 م ه  املةرم مس القرآن أو مس املصةف الذي فيه القرآن ؟33

ان املةّرم مس نفس احلروف ئون اهلوامش  :قاا الشافعية

  .ألن اهلوامش ورق

م لو كت، القرآن معكوساىل ووضع عىل مرآة أمامه فإنه يكون 32

ألن القرآن مل يكت، قرآنا غري معكوس وال حيرم مس املرآة 

  .فيها

عليها  تم ال جيوز مس السبورة الثابتة بال وضوء اكا كتب30

  .اآليات

  .م جيوز كتابة القرآن بال وضوء ما مل يمس اآليات36

 دفسرياىل واآليات التي فيها ربم كت، التفسري جيوز مسها ألهنا دعت37

  .أق  من التفسري الذي فيها



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

ر ومل ظقرآن فإنه اكا اجتمع مبيح وحام اكا دساوى التفسري وال31

ر فيعطي ظيتميز أحدمها برجةان فإنه يغل، جان، احل

  .احلكل بالقرآن

  .كان التفسري أكثر ولو بقلي  أعطي حكل التفسري اكام 39

 وهو حمدث؟  ما حكل من صىلم 25

أنه يكفر ألنه من صىل وهو حمدث مع  :قاا أبو حنيفة -

واالستهزاء  هذا كاملستهزئعلمه بإجيا  اهلل الوضوء ف

 كفر.

أنه ال يكفر ألن هذه معصية وال يلزم  :قوا األًمة الثالثة -

 .من دركه أن يكون مستهزًاىل 

القوا الراجح أن من صىل بال وضوء استهزاء فإنه كافر  -

واال فال وهذا األقر  ألن األص  بقاء اإلسالم وال 

  .يمكن أن نخرجه منه اال بالدلي 

  .سلمون عىل أنه حيرم عىل املةدث أن يصق بال طهارةم أمجع امل21

ال حيرم عىل » :دعاحل م اختيار شي  اإلسالم بن ديمية رمحه اهلل21

من كان حمدثاىل أن يسجد للتالوة أو الشكر وهو عىل غري 

 .«طهارة



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

م اشرتاط الطهارة لسجوئ الشكر ضعيف ألن سببه جتدئ 23

يقع لإلنسان وهو  النعل أو جتدئ اندفاع النقل وهذا قد

  .حمدث

م ينبغي لإلنسان أال يسجد لتالوة اال وهو عىل طهارة كإ 22

 .ينبغي أن يقرأ عىل طهارة

ان الطواف ال دشرتط له الطهارة وال  :م قاا بعض العلإء20

 الطهارة فيه أكم .  حيرم عىل املةدث أن يطوف وانإ

 :حداىل قاام األفض  أن يطوف بطهارة باإلمجاع وال أظن أن أ26

أن الطواف بطهارة وبغري طهارة سواء ألنه من الذكر »

  .«ملسو هيلع هللا ىلصولفعله 

اختار شي  اإلسالم ابن  :م املرأة احلاًض يف طواف اإلفاضة27

أن احلاًض اكا كانت » :وهو الصوا  دعاحل ديمية رمحه اهلل

يف قافلة ولن ينتظروها وال يمكن هلا أن درجع اكا سافرت 

  .«احل املسجد فيلوثه حتى ال ينزا الدماحل بلدها أهنا دتةفظ 

 :م نواقض الوضوء هي21

  .م اخلارج من السبيلني1

 .م اخلارج من بقية البدن ان كان بوالىل أو غاًطاىل 1



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

  .م زواا العق 3

  .م مس الذكر بدون حاً 2

    .م مس املرأة بشهوة0

 .م غس  امليت6

   .م أك  اللةل اجلزور7

س   م ك  ما أوج،1   .الوضوء غري املوت أوج،الغ 

     



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

 باب الُغسل

س   م خروج املني بدفق ولذة من موجبات1  :لقوله دعاحلالغ 

ُروا] هَّ اطَّ إِنر ُكنرُتمر ُجنًُبا فا هو الذي  :واجلن، {6}املائدة: [وا

اإلملةء(ا:ملسو هيلع هللا ىلصخرج منه املني ئفقاىل بلذة وقوله  ا ت رواه  )إلملةء

فاملرائ  نهريض اهلل ع مسلل من حديث أيب سعيد اخلدري

س   ماء :باملاء األوا   .ماء املني :واملاء الثاينالغ 

اكا خرج املني من غري لذة من يقظان فإنه ال جي،  :م الصةيح1

  .عليه الغس 

 :املني املوج، للغس  له ثالث عالماتم 3

 .أن خيرج ئفقاىل  :األوحل

الراًةة فإكا كان يابساىل فإن راًةته دكون كراًةة  :الثانية

  .وان كان غري يابس دكون راًةته كاللقاحالبيض 

  .فتور البدن بعد خروجه :الثالثة

  :اكا استيقظ ووجد بلالىل فال خيلو من ثالث حاالت م 2

سواء ككر احتالماىل  م ان ديقن أنه مني جي، عليه أنه يغتس 1

  .أم مل يذكر



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

س   م ان ديقن أنه ليس بمني ويف هذه احلاا ال جي،1 الغ 

  .ما أصابه ألن حكمه حكل البواولكن جي، غس  

 م أن جيه  ه  هو مني أم ال؟3

فإن وجد ما حياا عليه احلكل بكونه منياىل أو مذياىل  -أ   

  .حي  احلكل عليهأ  

ا عليه فاألص  الطهارة وعدم اان مل جيد ما حي - 

  .وجو  الغس 

 :كيفية احالة احلكل

 .م ان ككر أنه احتلل فإننا نجعله منياىل أ   

ن مل ير شيراىل يف منامه وسبق نومه دفكري يف اجلإع جيعله م ا  

 .مذياىل ألنه خيرج بعد التفكري بال احساس

 :م ان مل يسبق نومه دفكري ففيه قوالنج 

 جي، أن يغتس  احتياطياىل   م 1

 م ال جي، ألنه دعارض هنا أصالن  1

ال غس  اال باالنتقاا وهذا اختيار شي   :م قاا بعض العلإء0

وهو الصوا  والدلي   دعاحل م ابن ديمية رمحه اهللاإلسال

)نعماإذإلا :وفيه ريض اهلل عنها حديث أم سلمة :عىل كلك



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

اإلملةء( اةأت  أو أحست بانتقاله ولو وج، :ومل يق  هي

س     .لدعاء احلاجة لبيانه ملسو هيلع هللا ىلصباالنتقاا لبينه الغ 

م دغي، حشفة أصلية موج، للغس  أنزا أم مل ينزا حلديث 6

اجلسابنيا :قاا ملسو هيلع هللا ىلصريض اهلل عنه أن النبي أيب هريرة  )إذإل

اإللغسل( اوجب ااقد اجهدهة اثم اإلألةبع متفق عليه  شعبهة

س   وهذا رصيح يف وجو  )وإناملاينزل( :ولفظ مسلل الغ 

  .وان مل ينزا

س   م اكا أسلل الكافر وج، عليه7 سواء كان أصلياىل أو مردداىل الغ 

ملا أسلل  أنهريض اهلل عنه  حديث قيس بن عاصل :والدلي 

أن يغتس  بإء وسدر واألص  يف األمر  ملسو هيلع هللا ىلصأمره النبي 

ه من نجس الرشك فمن ر باطنأنه طهَّ  :الوجو  والدلي 

  .س ر ظاهره بالغ  ه  احلكمة أن يط

أنه ال جي، عىل اسالم الكافر غس  مطلقاىل  :م قاا بعض العلإء1

وان وجد عليه جنابة حاا كفره ومل يغتس  منها ألنه غري 

برشاًع اإلسالم واألحوط أن يغتس  ألنه ان اغتس   م مور

ولو صىل ومل  وصىل فصالده صةيةة عىل مجيع األقواا

  .يغتس  ففي صةة صالده خالف بني العلإء



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

س   ت موج، من موجباتوم غس  امل9 ملن  ملسو هيلع هللا ىلصلقوله الغ 

 واألص  يف األمر)إليسلوهابامءاوسدة(اوقصته الناقة بعرفة: 

  .للوجو 

عليه وان  ق  ن وص  ف    وك  س  ا نفخت فيه الروح غ  م السقط اك15

  .مل دنف  فيه الروح فال

س   م احليض من موجبات11 فإكا حاضت املرأة وج، الغ 

س   عليها وانقطاع احليض رشط فلو اغتسلت قب  أن الغ 

ريض حديث فاطمة بنت أيب حبيش  :دطهر مل يصح والدلي 

أن جتلس  ملسو هيلع هللا ىلصبي أهنا كانت دستةاض ف مرها الناهلل عنها 

  .عائهتا ثل دغتس  ودصق واألص  يف األمر الوجو 

س   م النفاس من موجبات11 فإكا خرج الدم مع الوالئة أو الغ 

بعدها أو قبلها بيومني أو ثالثة ومعه طلق كان نفاساىل 

 ملسو هيلع هللا ىلصن النفاس من أنواع احليض وهلذا أطلق النبي أ :والدلي 

ملا   اهلل عنهاريض اسل النفاس عىل احليض بقوله لعاًشة

وقد أمجع  .رواه البخاري ومسللا)لعلكانفست(حاضت 

س   العلإء عىل وجو    .من النفاس كاحليضالغ 

م الدم الذي وسط احلم  أو يف آخره وبدون طلق فليس 13



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

  .بيشء فتصق ودصوم وال حيرم عليها يشء

م لو أن امرأة ولدت ومل خيرج منها ئم فال غس  عليها ألن 12

  .هو الدم وال ئم هنا وهذا نائر جداىل النفاس 

س  قراءة القرآن واللبث م حيرم عىل من كان عليه موج، غ  10

  .يف املسجد حتى يغتس  فإن دوض  ما زاا التةريل باقياىل 

س   م ال ب س ملن وج، عليه16 يوافق القرآن  اىل أن يقرأ ككرالغ 

اأ :ومل يقصد التالوة مثاله قوا وا)بسماإلهللاإللرمحتاإللرحيم(

 .)إلحلمداهللاة اإللعةملني(

م الدلي  عىل أن اجلن، ممنوع من القرآن حديث عق بن أيب 17

كان يعلمهل القرآن وكان  ملسو هيلع هللا ىلصطال، ريض اهلل عنه أن النبي 

رواه أمحد وأبو ئاوئ  .ال حيجزه عن القرآن اال اجلنابة

  .والنساًي والرتمذي

عىل  من قراءة القرآن فيه حث  الغ س   م منع من جي، عليه11

املبائرة احل االغتساا ألنه اكا علل أنه ممنوع من قراءة القرآن 

حتى يغتس  فسوف يبائر احل االغتساا فيكون يف كلك 

  .مصلةة

أنه ليس يف منع  :دعاحل م قاا شي  اإلسالم ابن ديمية رمحه اهلل19



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

 احلاًض من قراءة القرآن نصو  رصحية صةيةة. 

  م ه  دقاس احلاًض عىل اجلن، ؟15

ال ألنه قياس مع الفارق ألن اجلن، باختياره أن يزي  هذا 

فليس باختيارها ازالة ما  املانع باالغتساا وأما احلاًض

يمنعها وأيضاىل احلاًض مدهتا طويلة غالباىل واجلن، مدده ال 

  .دطوا ألنه سوف د ديه الصالة ويلزم باالغتساا

ن كان حلاجة اال م من كان عىل جنابة م حيرم املكث يف املسجد11

بِيل  ] :وهي العبور لقوله دعاحل ابِِري سا َّلا ُجنًُبا إَِّلَّ عا  [وا

  .{34}النساء:

م جيوز املكث يف املسجد للجن، اكا دوض  لفع  الصةابة 11

 .ريض اهلل عنهل

سر  عن   ملسو هيلع هللا ىلصم الوضوء خيفف اجلنابة بدلي  أن رسوا اهلل 13

س   الرج  يكون عليه )إذإلا :ملسو هيلع هللا ىلصوهو جن،؟ فقاا   أينامالغ 

  .رواه البخاري ومسلل توضأاأحدبماالريقداوهواجنب(

س   م اكا غس  اإلنسان ميتاىل سن له12  ملسو هيلع هللا ىلص:والدلي  قوله الغ 

رواه أمحد وأبو ) تايسلا يتًةااليغتسلاو تامحلهااليتوضأ(ا

ئاوئ والرتمذي وابن ماجه واحلديث ال يصح مرفوعاىل 



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

  .ويصح موقوفاىل عىل أيب هريرة ريض اهلل عنه

 ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :الدلي و م يسن االغتساا من اجلنون واإلغإء10

يف مرضه أغمي عليه ثل أفاق واغتس  رواه البخاري 

 ملسو هيلع هللا ىلصومسلل وهذا الفع  ليس عىل سبي  الوجو  ألن فعله 

  .املجرئ ال يدا عىل الوجو 

س   م16  :له صفتانالغ 

   .م صفة اجزاء1

  .م صفة كإا1

  عىل الواج، فقط فهو صفة ان ما اشتم :س م ضابط يف الغ  17

  .ما اشتم  عىل الواج، واملسنون فهو صفة كإاواجزاء 

أن التسمية ليست بواجبة يف الوضوء وال يف  :م الصةيح11

س   .الغ 

عند غسله ما  ملسو هيلع هللا ىلصم عن ميمونة ريض اهلل عنها أن رسوا اهلل 19

أو احلاًط مردني أو ثالثاىل رواه  لوثه رض  بيده األرض

 .البخاري

لذي يظهر من حديث ميمونة ريض اهلل عنها أن املاء كان م ا35

أن يرض  احلاًط بيده مردني أو  ملسو هيلع هللا ىلصقليالىل ولذلك احتاج 
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ثالثاىل ليكون أرسع يف ازالة ما لوثه وغس  رجليه يف مكان 

  .آخر

ومجاعة من دعاحل م اختار شي  اإلسالم ابن ديمية رمحه اهلل 31

عدم صةته عن ل العلإء عىل أنه ال دثليث يف غس  البدن

  .فال يرشع ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

مل يغس  رجليه بعد  ملسو هيلع هللا ىلصم حديث عاًشة ريض اهلل عنها أنه 31

سله رواه البخاري ومسلل وحديث ميمونة ريض اهلل غ  

 .غس  رجليه رواه مسلل ودفرئ به ملسو هيلع هللا ىلصعنها أنه 

ُروا]: قوله دعاحل :م الصوا 33 هَّ اطَّ هذا يشم  البدن كله  [فا

بدن الذي جي، دطهريه وهلذا أمر وئاخ  األنف والفل من ال

هبإ يف الوضوء لدخوهلإ حتت قوله دعاحل  ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 

ُكمر ] ِسُلوا ُوُجوها اغر فإكا كانا ئاخلني يف غس  الوجه  [فا

س   وهو ما جي، دطهريه يف الوضوء كانا ئاخلني يف ألن الغ 

  .الطهارة فيه أوكد

س   م32 ملاء مرة أن ينوي ثل يسمي ثل يعمل بدنه با :املجزئالغ 

 .واحدة مع املضمضة واالستنشاق

س   م لو أن رجالىل عليه جنابه فنوى30 ثل انغمس يف بركة الغ 



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

 .س  جمزئ برشط أن يتمضمض ويستنشقمثالىل وخرج فهذا غ  

س   أن املواالة يف :م الصةيح36 ألنه عبائة واحدة  رشط  الغ 

  لعذر قهفيلزم أن يبني بعضها عىل بعض ولكن لو فرَّ 

س   املاء عند نقضاءال س   ثالثاىل ثل حص  عليه يكم الغ  الغ 

  الباقي

س   م هناك فرق بني37  :واملسحالغ 

 .يتقاطر منه املاء وجيري :الغس 

  .ال يتقاطر منه املاء :املسح

 م الوضوء من الصنابري كيف يكون مقياس املاء ؟ 31

أن ال دزيد عىل املرشوع يف غس  األعضاء يف الوضوء فال 

س   ثالث وال دزئ يفدزئ عىل  عىل مرة عىل القوا بعدم الغ 

  .الثالث وهبذا حيص  االعتداا

م أن ينوي رفع احلدثني مجيعاىل األصغر واألكرب فريدفعان 39

ُروا] :لقوله دعاحل هَّ اطَّ إِنر ُكنرُتمر ُجنُبًا فا فإكا  {6}املائدة: [وا

 دطهر بنية احلدث األكرب فإنه جيزًه ألن اهلل مل يذكر شيراىل 

  سوى كلك وهذا اختيار شي  اإلسالم ابن ديمية رمحه اهلل

  .وهو الصةيح
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م وضوء اجلن، لألك  ليس بواج، باإلمجاع ولكنه 25

  .مستة،

كان اكا أرائ أن  ملسو هيلع هللا ىلصم حديث عاًشة ريض اهلل عنها أن النبي 21

رواه  .ي ك  أو ينام وهو جن، دوض  وضوءه للصالة

 مسلل. 

حديث  :نوم أن يتوض  والدلي م يستة، للجن، اكا أرائ ال21

رسوا اهلل أيرقد أحدنا وهو يا  :عمر ريض اهلل عنه أنه قاا

اجنب( :جن،؟ قاا اوهو االريقد اأحدبم اتوضأ اإذإل  )نعم

 .)توضأاوأيسلاذبركاثمانم(ا:متفق عليه ويف لفظ

الوضوء  م األًمة األربعة ومجهور الفقهاء عىل استةبا 23

عاًشة ريض اهلل عنها عند النوم واستدلوا بةديث للجن، 

كان ينام وهو جن، من غري أن يمس املاء رواه  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي 

 .أمحد وأبو ئاوئ والرتمذي وابن ماجه

م يسن للجن، أن يتوض  اكا أرائ أن جيامع مرة أخرى 22

أمر من جامع أهله ثل أرائ أن يعوئ  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  :والدلي 

وخرج  واألص  يف األمر الوجو  أن يتوض  بينهإ وضوءاىل 

اأنشطاللعو ( ملسو هيلع هللا ىلص:نية بقوله من هذا األمر احل الس   اأنه ...( 



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

رواه ابن خزيمة فدا أن الوضوء ليس عبائة نلزم الناس هبا 

ولكن من با  التنشيط فيكون ألمر لإلرشائ ليس 

 .للوجو 

يطوف بني نساًه بغس  واحد رواه مسلل  ملسو هيلع هللا ىلصم كان النبي 20

الساعة  عىل نساًه يف ملسو هيلع هللا ىلصكان يدور ) :وعند البخاري

 .ال يمنع أن يكون قد دوض  بني الفعلني (الواحدة

 :م موجبات الغس 26

  .بلذة م خروج املني ئفقاىل 1

 .م دغي، حشفه أصلية يف فرج أصق1

    .م اسالم الكافر3

 .م غس  امليت2

    .م احليض0

  .م النفاس6
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 باب التيمم

 .القصد :لغة :م التيمل1

لصعيد الطي، ملسح الوجه بقصد ادعاحل التعبد هلل  :رشعاىل 

  .واليدين به

م كانت األمل السابقة اكا مل جيدوا ماءاىل بقوا حتى جيدوا املاء 1

فيتطهروا به ويف هذا مشقة عليهل وحرمان لإلنسان من 

الصلة بربه واكا انقطعت الصلة باهلل حدث للقل، قسوة 

 .وغفلة

عنه ريض اهلل م التيمل من خصاًص هذه األمة ملا رواه جابر 3

ا تا :أنه قاا ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي  انبي ايعطهت امل امخسًة )أعطيت

 (إلألنبيةءاقبيلااذبرا نهةاوجعلتايلاإلألةضا سجدإًلاوطهوةإلًا

  .متفق عليه

م سب، نزوا آية التيمل ضياع عقد عاًشة ريض اهلل عنها التي 2

ة فلإ ضاع وكان هذا العقد عاريَّ  ملسو هيلع هللا ىلصكانت دتجم  به للنبي 

وال ماء معهل ف نزا اهلل آية  بقي الناس يطلبونه ف صبةوا

التيمل فلإ نزلت بعثوا البعري فوجدوا العقد حتته فقاا أ سيد 
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اآلاأيبا :بن حضري ريض اهلل عنها اهياأولابربةتكماية ) ة

  .رواه البخاري ومسلل بكر(

 م التيمل ه  هو رافع للةدث أو مبيح لطهارة ؟0

  .أنه رافع للةدث :قاا بعض العلإء -

  .انه مبيح ملا جت، له الطهارة :نقاا آخرو -

فكإ أن طهارة املاء درفع .أن البدا له حكل املبدا :م القاعدة6

  .احلدث فكذلك طهارة التيمل

 .التيمل يكون عن حدث أصغر أو أكربأن  :م الصةيح7

أنه اكا كان واجداىل لثمنه قائراىل عليه وج، عليه أن  :م الصوا 1

اًء ] :عاحليشرتيه ب ي ثمن والدلي  قوله د ُِدوا ما لامر َتا فا

ُموا تايامَّ اكا كان املاء ثمنه زاًداىل َعَدا احل و .{6}املائدة:[ فا

اكا درضر و .التيمل ألن هذه الزيائة جتعله يف حكل املعدوم

مريضاىل ديمل ويدخ  يف عموم باستعإا املاء عىل بدنه صار 

ر  ]قوله دعاحل:  فا َلا سا َضا أاور عا رر إِنر ُكنرُتمر ما  .{34}النساء: [وا

 اكا كان يف أعضاء وضوًه قروح أو يف بدنه كله عندو

س   اكا خاف و .قروح وخاف رضر بدنه فله أن يتيملالغ 

ن به ديمل ألنه الربئ فإنه يسخن املاء فإن مل جيد ما يسخ  
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اكا خاف رضر بدنه بطل، املاء و .خيش عىل بدنه الرضر

اكا كان و .يمللب عده بعض اليشء أو لشدة بروئة اجلو فت

ورفقه فإن استعم  املاء عطش الرفقة ودرضروا  املاء قليالىل 

  .ديمل وئع املاء للرفقة :فنقوا له

يشم  الكافر واملسلل ولكن برشط أن يكون كافراىل  :م الرفقة9

  .معصوماىل وهو الذمي واملعاهد واملست من

ا م رشع التيمل ملا جت، له الطهارة باملاء كالصالة واستة، مل15

  .قراءة ئون مس املصةفاليستة، له الطهارة باملاء ك

مجع الطهاردني املسح والغس  والدلي  حديث  :م الصوا 11

)إنامايكفيهاأنا ملسو هيلع هللا ىلص:ة الذي قاا فيه الرسوا صاح، الشجَّ 

اويغسلا اثمايمسحاعليهة يتيمماويعصباعىلاُجرحهاخرقة

  .رواه أبو ئاوئ والدارقطني والبيهقي  سةئراجسده(

 بعض العلإء: أنه ال يشرتط الرتدي، وال املواالة كاحلدث م قاا11

أو بعده بزمن  األكرب وعىل هذا جيوز التيمل قب  الوضوء

قلي  أو كثري وهذا الذي عليه عم  الناس اليوم وهو 

 . دعاحل الصةيح واختاره شي  اإلسالم ابن ديمية رمحه اهلل

لكنه نيس فلإ اكا كان الرج  يعرف أن حوله برراىل و :م مس لة13
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والعلإء اكا  .أن يعيد :صىل وجد البرر فإكا يفع  ؟ األحوط

قالوا األحوط ال يعنون أنه واج، ب  يعنون أن الورع فعله 

قون بني أو دركه لرال ي عرض اإلنسان نفسه للعقوبة وهنا يفر

  .املجزوم بهاحلكل االحتياطي واحلكل 

  .ال يتيمل عن النجاسة مطلقاىل  :م الصةيح12

أنه ال خيتص التيمل بالرتا  ب  بك  ما دصاعد  :م الصةيح10

ِعيًدا ] :قوله دعاحل :عىل وجه األرض والدلي  ُموا صا تايامَّ فا

يًِّبا ك  ما دصاعد عىل وجه األرض واهلل  :والصعيد [طا

سبةانه ودعاحل يعلل أن الناس يطرقون يف أسفارهل أرايض 

ون شئ ومل ينق  رملية وحجرية ودرابية فلل خيصص شيراىل ئ

  .أنه كان حيم  الرتا  معه أو يصق بال ديمل ملسو هيلع هللا ىلصعن النبي 

  .ال يشرتط أن الرتا  يكون فيه غبار :م الصةيح16

 :قوله دعاحل :م الدلي  عىل أن املسح يف التيمل احل الكوعني17

ِديُكمر ِمنرهُ ] ير أا طلقت فاملرائ هبا الكف بدلي  واليد اكا أ  [ وا

السَّ ]قوله دعاحل:  َُما وا يرِدَيا
ُة فااقرطاُعوا أا اِرقا السَّ  {42:}املائدة[ اِرُق وا

  .والقطع انإ يكون من مفص  الكف

أن يبدأ بالوجه قب  اليدين والدلي  قوله  :م الرتدي، يف املسح11
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ِديُكمر ] :دعاحل ير أا ُحوا بُِوُجوِهُكمر وا سا امر فبدأ بالوجه قب   [فا

  .رواه النساًي أاإلهللابه()إلبدؤوإلابامابد ملسو هيلع هللا ىلص:اليدين وقاا النبي 

أن ال يؤخر مسح اليدين زمناىل طويالىل لو  :م املواالة يف املسح19

  .ر اليدينكانت الطهارة باملاء احلق الوجه قب  أن يطه  

م الرتدي، واج، يف الطهاردني مجيعاىل ألن اهلل دعاحل جع  15

  .التيمل بدالىل عن الطهاردني مجيعاىل 

طهاردني مجيعاىل اك يبعد أن نقوا ملن مسح م املواالة واجبة يف ال11

الظهر ان هذه صورة التيمل  دعن وجهه أوا الصبح ويديه

  .املرشوعة

أن التيمل ال يبط  بخروج الوقت وأنك لو  :م الصةيح11

 ديممت لصالة الفجر وبقيت عىل طهاردك احل صالة العشاء

اإللطيبا :ملسو هيلع هللا ىلصقوله  :فتيممك صةيح والدلي  )إللصعيد

ا اإلملسلم اعرشاسنني(طهوة اإلملةء اجيد امل رواه أمحد وأبو  وإن

 .ئاوئ والرتمذي وغريهل

  .م مبطالت التيمل هي مبطالت الوضوء13

أن ) :ن املذه، األقر  للصوا أ :م الذي يظهر واهلل أعلل12

ألنه وجد املاء  (التيمل يبط  بوجوئ املاء حتى يف الصالة



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

ابرشته ملسو هيلع هللا ىلص:وقاا  االيتقاإلهللاوليمسه اإلملةء اوجد ا)إذإل وألن (

خروجه من الصالة حينرذ إلكإهلا ال إلبطاهلا كإ قاا بعض 

العلإء فمن رشع من الصالة وحده ثل حرضت مجاعة فله 

  .قطعها ليصليها مع اجلإعة

اكا مل جيد املاء عند ئخوا الوقت ولكن يرجو  :م مس لة10

وجوئه يف آخر الوقت فت خري التيمل احل آخر الوقت أوحل 

  .املاء وان ديمل وصىل أوا الوقت فال ب سليصق بطهارة 

 يفاألفض  الصالة ملن مل جيد املاء يف أوا الوقت  :م مس لة16

  :ثالث حاالت

  .م اكا علل عدم وجوئ املاء1

  .م اكا درجح عنده عدم وجوئ املاء1

  .م اكا مل يرتجح عنده يشء3

ال يتعني عىل من مل جيد املاء د خري الصالة  :القوا الراجح

اأ ةبتها: ملسو هيلع هللا ىلصعن أوا وقتها لقوله  اأ تي ا ت اةجل )إيام

  .إللصالمااليصل(

م اكا ئار األمر بني أن يدرك اجلإعة من أوا الوقت بالتيمل 17

أو أن يتطهر باملاء آخر الوقت ودفوده اجلإعة فيج، عليه 
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  .دقديل الصالة أوا الوقت بالتيمل ألن اجلإعة واجبة

أنه رض  األرض بيديه  ملسو هيلع هللا ىلص م األحائيث الوارئة عن النبي11

  .ليس فيها أنه فرج أصابعه

م طهارة التيمل مبنية عىل التسهي  والتسامح ليست كطهارة 19

  .املاء

م طهارة البدن من اجلنابة باملاء جي، استيعا  ك  البدن وأما 35

  .ن عىل القوا الراجحااكا ديمل يكفي عضوان الوجه والكف

أن درض  األرض بيديك  :نة هياملوافقة للس   م كيفية التيمل31

رضبة واحدة بال دفريج لألصابع ومتسح وجهك بكفيك 

 .ثل دسمح الكفني بعضهإ ببعض وكلك يتل التيمل

د يف املتفق عليه وقيَّ  ملسو هيلع هللا ىلصم يسن نف  اليدين ألنه ورئ عن النبي 31

  .ق يف يديه غبار كثريبعض العلإء اكا دعلَّ 
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 باب إزالة النجاسة

  .رة احلسية اما عن حدث واما عن نجسم الطها1

  .كمية واما عينيةم النجاسة أما ح  1

  :م النجاسة دنقسل احل ثالثة أقسام3

  .فةم خمفّ 3       .م متوسطة1 .ظةم مغلَّ 1

م يشرتط لطهارة النجاسة العينية بغسلة واحدة أو ب ي عدئ 2

  .زاا هبا النجاسةد  

رم فال بد أوالىل 0 من ازالة اجل رم كإ  م اكا كانت النجاسة كات ج 

تبع باملاء   .لو كانت عذرة أو ماء جف ثل ي 

لت النجاسة بك  ما حوهلا كإ لو اجتثت اجتثاثاىل فإنه يم اكا أ ز6

 زي . ال حيتاج احل غس  ألن الذي دلوث بالنجاسة قد أ  

اذنوبًةا ملسو هيلع هللا ىلص:م ملا باا األعرايب يف املسجد قاا 7 اعىلابوله )أةيقوإل

  .بالعدئ ملسو هيلع هللا ىلصي ومسلل ومل ي مر النبي رواه البخار  تا ةء(

اأنايغسلاسبعا رإلت( ملسو هيلع هللا ىلص:م قوله 1 اإللكلبايفاإلفنةء اولغ  )إذإل

رواه  حدإلهتابةلرتإل (إ) :ويف رواية رواه البخاري ومسلل

 :رواه مسلل وقاا العلإء )أوالهتابةلرتإل (البزار ويف رواية: 
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 .«أن يكون الرتا  يف الغسلة األوحل األوحل»

اإللكلب(ا)إذإلملسو هيلع هللا ىلص: م قوله 9 ل وغريمها يشم  األسوئ واملعلَّ  ولغ

  .ويباح اقتناءه والصغري والكبري

م دشم  نجاسة الكل، الولوغ والبوا والروث والريق 15

  .(الكل، كله نجس) :والعرق

أن لعا  الكل، فيه ئوئة رشيطية ضارة باإلنسان  :م قي 11

واكا ولغ انفصلت من لعابه يف اإلناء فإكا استعملها أحد 

عد كلك فإهنا دتعلق بمعدة اإلنسان وخترقها وال يتلفها اال ب

 .الرتا 

حيوان معروف بفقد الغرية واخلبث وأك  العذرة  :م اخلنزير11

ان النار ال دؤثر يف قتلها ولذا  :ويف حلمه جراثيل ضارة قي 

  .مه الشارعحرَّ 

أحلقوا نجاسة اخلنزير بنجاسة الكل، ألنه أخبث  :م الفقهاء13

ل، فيكون أوحل باحلكل منه وهذا قياس ضعيف ألن من الك

ومل يرئ  ملسو هيلع هللا ىلصاخلنزير مذكور يف القرآن وموجوئ يف عهد النبي 

  .احلاقه بالكل،

أنه نجاسة اخلنزير كنجاسة غريه فتغس  كإ  :م الصةيح12
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  .دغس  بقية النجاسات

أنه ال جيزئ عن الرتا  يف غس  نجاسة الكل،  :م الصةيح10

نان شوجوئ الرتا  فإن استعإا األولكن لو فرض عدم 

  .والصابون خري من عدمه

 :دعاحل قاا شي  اإلسالم ابن ديمية رمحه اهلل :م كل، الصيد16

أنه أمر  ملسو هيلع هللا ىلصان هذا مما عفا عنه الشارع ألنه مل يرئ عن النبي )

  .(بغس  ما أصابه فل الكل، من الصيد الذي صائه

  .كل، عند الصيدم الصةيح: أنه ال جي، غس  ما أصابه فل ال17

هر طم الصةيح: أنه يكفي غسله واحدة دذه، بعني النجاسة وي11

  .الكل،نجاسة املة  ماعدا 

ر املتنجس اكا زاا م كه، أبو حنيفة رمحه اهلل أن الشمس دطه  19

ر ه  أثر النجاسة هبا وأن عني النجاسة اكا زالت ب ي مزي  ط  

  .املة  وهذا هو الصوا 

أن يبائر بإزالة النجاسة عن مسجده وثوبه م ينبغي لإلنسان 15

 :وبدنه ومصاله ملا يق

  .ملسو هيلع هللا ىلصم أن هذا هو هدي النبي 1

 .م أنه ختلص من هذا القذر1
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م لرال يرئ عىل اإلنسان نسيان أو جهالة بمكان النجاسة 3

 .فيصق مع النجاسة

  :م املتنجس ينقسل احل قسمني مها11

 كا كان كاملرآة ومث م ما يمكن ازالة النجاسة بدلكه وكلك ا1

 . هذا ال يترش  النجاسة فالصةيح: أنه يطهر بالدلك

م ما ال يكمن ازالة النجاسة بدلكه لكونه خشناىل فهذا ال 1

 .يطهر بالدلك ألن أجزاء من النجاسة دبقى يف خالله

  .م النجاسة ال دطهر باالستةالة ألن عينها باقية11

 .أو غاًط دبط  صالده م لو مح  املصق معه قارورة فيها بوا13

  .نة وامجاع املسلمنيم اخلمر حرام بالكتا  والس  12

م مجهور العلإء ومنهل األًمة األربعة وشي  اإلسالم ابن 10

املايرِِسُ ] :ديمية عىل أن اخلمر نجس لقوله دعاحل ُر وا مر َما اخلا إِنَّ

يرطاانِ  ِل الشَّ ما س  ِمنر عا ُم ِرجر َّلا األازر اُب وا األانرصا   .{29:}املائدة[ وا

  .م نجاسة اخلمر نجاسة معنوية ليست نجاسة حسية16

 :والدلي  اىل م الصةيح أن اخلمر ليس نجس17

أن اخلمر ملا حرمت خرج ) :م حديث أنس ريض اهلل عنه1

 رواه البخاري ومسلل (الناس وأراقوها يف السكك
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بذلك فهذا اقرار منه واكا مل يعلل  ملسو هيلع هللا ىلصفإكا علل النبي 

يعلل بذلك وال يقر عبائه عىل منكر وهذا فاهلل دعاحل 

  .مرفوع حكإىل 

مت اخلمر مل يؤمروا بغس  األواين كإ أمروا ر  م أنه ملا ح  1

مت يف ر  ر األهلية حني ح  م  بغس  األواين من حلوم احل  

 .غزوة خيرب

اإللذياحر ا :عن اخلمر ملسو هيلع هللا ىلصم قاا النبي 3 احرما)إن ارشهبة م

 .رواه مسلل بيعهة(

ة حتى يقوم ئلي  النجاسة وال ئلي  هنا م األص  الطهار2

وال يلزم من التةريل النجاسة بدلي  أن السل حرام 

  .وليس بنجس

ان الّدهن املاًع كاجلامد فتلقي النجاسة ما حوهلا  :الصوا م 11

 .والباقي طاهر

  :م ما أصابته النجاسة ال خيلو بني أمرين19

 .زم بزواهلام اما أن يكون ضيقاىل: فإنه جي، أن يغس  حتى جي1

م اما أن يكون واسعاىل: فإنه يتةرى ويغس  ما غل، عىل 1

ظنه أن النجاسة أصابته ألن غس  املكان الواسع فيه 
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  .صعوبة

م احلكمة أن بوا الغالم الذي مل يطعل ينضح وال يغس  35

 كبوا اجلارية؟ 

نة نأ جاءت بذلك وكفى هبا حكمة وهو أمر دعبدي  الس 

ىل املكلف ألن العائة أن الذكر حيم  احلكمة ديسري ع :وقي 

كثرياىل ويفرح به وحي، أكثر من األنثى وبوله خيرج من ثق، 

ضيق فإكا باا انترش مع كثرة محله رشاش بوله دكون فيه 

  .امشقه خمفف فيه

يف  ملسو هيلع هللا ىلصم كانت فاطمة ريض اهلل عنها دغس  الدم عن النبي 31

 وجيا غزوة أحد والبعض يقولون أنه يدا عىل نجاسة الدم 

 :عليهل

  .أنه جمرئ فع  والفع  املجرئ ال يدا عىل الوجو  -

 .أنه حيتم  أنه من أج  النظافة إلزالة الدم عن الوجه -

 :م احليوانات دنقسل احل قسمني مها31

 .ك  حيوان حالا كبهيمة األنعام ونةوها :م طاهر1

  .م النجس: ك  حيوان حمرم األك  اال اهلرة وما ئوهنا يف اخللقة1

م البغ  واحلإر طاهران وهذا هو القوا الراجح الذي اختاره 33
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  .كثري من العلإء

اكا متت رشوط االستجإر فإنه مطهر والدلي   :م الصةيح32

 .رإلن()إهناماالايطه :يف العظل والروث ملسو هيلع هللا ىلصقوله 

  :م الذي يعفى عنه30

         .يسري الدم النجس من احليوان الطاهر -

  .مةلهأثر االستجإر ب -

م من يسري النجاسات التي يعفى عنها للمشقة التةرز منه 36

 عىل قدر استطاعته.  سلس  البوا ملن ابتىل به فإنه يتةفظ

ا)إناملسو هيلع هللا ىلصال ينجس والدلي  عىل كلك عموم قوله  املؤمنم 37 :

  .إلملؤ تاالاينجس(

م اكا سقطت اخلنفساء يف ماء ومادت فيه فال ينجس ألهنا 31

  .طاهرة

 (ان له نفساىل ساًلة) :دعاحل قاا اإلمام أمحد رمحه اهلل :م الوزغ39

  .وعىل هذا دكون ميتته نجسة

  .نجسه ام الف رة هلا نفساىل ساًلة وعىل هذا دكون ميتته25

أمر  ملسو هيلع هللا ىلصأنه  :ك  حلمه فبوله ورثه طاهر والدلي ؤم ما ي21

العرنني أن يلةقوا اب  الصدقة ويرشبوا من أبواهلا وألباهنا 
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بغس  األواين ولو كانت نجسه مل ي كن هلل  ومل ي مرهل

أكن بالصالة يف  ملسو هيلع هللا ىلصوأنه  بالرش  وألمرهل بغس  األواين

  .مرابض الغنل وهي ال ختلو من البوا والروث

م النهي عن الصالة يف معاطن اإلب  العلة يف النهي أهنا 21

ليست نجسة ولو كانت العلة النجاسة مل يكن هناك فرق 

ان هذا  :ن العلة يشء آخر فقي بني اإلب  والغنل ولك

  .أنه غري معلوم العلة :احلكل دعبدي يعني

  :يف طهارة املني أئلةم ثالث 23

عى نجاسة يشء األص  يف األشياء الطهارة فمن ائأن  -

  .فعليه بالدلي 

أن عاًشة ريض اهلل عنها كانت دفرك اليابس من مني النبي  -

كتفت فيه ا ماودغس  الرط، منه ولو كان نجساىل  ملسو هيلع هللا ىلص

  .بالفرك

أن هذا املاء أص  عبائة اهلل املخلصني من النبيني  -

 والصديقني والشهداء والصاحلني ود بى حكمة اهلل دعاحل

  .أن يكون أص  هؤالء الربرة نجساىل 

م مني غري اآلئمي ان كان من حيوان طاهر كالبوا والروث 22
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  .طاهر وان كان من حيوان نجس فالبوا والروث نجس

 :بوله وروثه نجس ومنيه طاهر قاا بعض العلإء :اآلئميم 20

ما كان طاهراىل يف احلياة فمنيه طاهر وال يصح قياس املني 

عىل البوا والروث ب  هو من جنس العرق والريق وما 

  .أشبه كلك

  :الفرج له جمريان :م رطوبة فرج املرأة26

ى مسلك الذكر وهذا يتص  بالرحل وال عالقة رجم -

  .البوا وال باملثانة وخيرج من أسف  جمرى البوابمجاري 

  .جمرى البوا وهذا يتص  باملثانة وخيرج من أعىل الفرج -

م اكا كانت رطوبة فرج املرأة ناجتة من اسرتخاء املثانة 27

وخرجت من جمرى البوا فهي نجسه وحكمها مث  حكل 

اكا كانت رطوبة فرج املرأة ناجتة من مسلك و سلس البوا

  .فهي طاهرةالذكر 

 م ه  دنقض رطوبة فرج املرأة الوضوء؟ 21

القوا بنقض الوضوء أحوط ألن الريح خترج من الدبر 

 .دنقض الوضوء مع كوهنا طاهرة

ان احلإر والبغ  طاهران ألن األمة  :مة رمحه اهللام قاا ابن قد29
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عرق ومن مطر ينزا وقد دكون دركبها وال خيلو ركوهبا من 

منه  أمته بالتةرز ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  ومل ي مر اىل لبدن رطبالثيا  رطبة أو ا

وهذا هو الصةيح وعىل هذا فسؤرها وعرقها وريقها وما 

  .خيرج من أنفها فهو طاهر
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 باب احليض

  .السيالن :لغة :م احليض1

  .ئم طبيعي يصي، املرأة يف أيام معلومة اكا بلغت :رشعاىل          

لولد وهلذا ال حتيض احلام  يف م خلق اهلل دعاحل احليض غذاء ل1

الغال، ألن هذا الدم بإكن اهلل ينرصف احل اجلنني عن طريق 

ويتفرق يف العروق ليتغذى به اك انه ال يمكن  يالرساحلب  

أن يتغذى باألك  والرش  يف بطن األم ألنه لو دغذى 

  .باألك  والرش  الحتاج غذاؤه احل اخلروج

  :عةم الدماء التي دصي، املرأة أرب3

 م االستةاضة 3  م احليض 1

 م ئم الفسائ 2  م النفاس1

 .أن احليض ليس له حد ألقله أو أكثره :م الصةيح2

م قاا شي  اإلسالم ابن ديمية وابن املنذر ومجاعة من أه  0

أنه ال صةة لتةديد احليض وأن املرأة متى رأت » :العلل

الدم املعروف عند النساء أنه حيض فهو حيض صغرية 

  .«ت أم كبريةكان
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أن املرأة قد ال حتيض غالباىل بعد متام دسع سنني  :م الصةيح6

تلفن يف العائة خاصة جلنس النساء وأيضاىل النساء خيلكن 

هر أربعة أشهر للوراثة فمن النساء من يبقي عليها الط  

وي ديها احليض ملدة شهر كام  ك نه واهلل أعلل ينةبس ثل 

  .ي يت مجيعاىل 

العتإئ انإ هو عىل األوصاف فاحليض وصف أن ا :م الصوا 7

 .ب نه أكى فمتى وجد األكى فهو حيض

اهلل دعاحل يف  ام لو كانت مدة احليض معلومة بالسنوات لبينه1

  .القرآن

انإ دعرف النساء احلم  » :دعاحل م قاا اإلمام أمحد رمحه اهلل9

 .«بانقطاع الدم

الذي ي ديها عىل أن احلام  اكا رأت الدم املطرئ  :م الراجح15

وقته وشهره وحاله فإنه حيض درتك من أجله الصالة 

والصوم وغري كلك اال أنه خيتلف عىل احليض يف غري 

 احلم  ب نه ال عربة به يف العدة ألن احلم  أقوى منه. 

 :م اكا حاضت احلام  فالعدة بوضع احلم  لقوله دعاحل11

ُلُهنَّ أانر ياضا ] ااِل أاجا ُت األاْحر ُأوَّلا رلاُهنَّ وا   .{3}الطَّالق: [عرنا ْحا



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

نة م غال، النساء حيضهن ست لياا أو سبع لثبوت11  حيث الس 

اأيةمايفا :للمستةاضة ملسو هيلع هللا ىلصقاا  اأواسبعة اأيةم )اتحيضاستة

  .رواه أمحد علماإلهللاثماإليتسيل(

هر كإ اختاره شي  اإلسالم أنه ال حد ألق  الط   :م الصةيح13

 .الصوا  وهودعاحل ابن ديمية رمحه اهلل 

 :م أحكام احلاًض12

 .م أهنا ال دصوم

 .م أهنا ال دصق

 .م أهنا دقيض الصوم

  .م اهنا ال دقيض الصالة

 أهنا دقيض الصوم وال دقيض الصالة ؟ من م احلكمة 10

املا ملسو هيلع هللا ىلص:قوا رسوا اهلل  :قلنا احلكمة احةضت اإذإل )أليس

رواه اذلكا تانقصةنا ينهة(اا:قاا .قلن: بىلتصلاوملاتصما

 السنة ان الصوم ال ي يت يف» :اري ومسلل وقاا العلإءالبخ

  .«اال مرة والصالة دتكرر كثرياىل فإجيا  الصوم أسه 

 :قوله دعاحل :م حيرم وطء احلاًض يف الفرج والدلي 16

ِن املاِحيِض ُقلر ُهوا ] أاُلوناكا عا سر يا اءا ِِف وا تاِزلُوا النِّسا ًذى فااعر
أا
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ُبوُهنَّ  قررا َّلا تا نا  املاِحيِض وا تَّى ياطرُهرر واملةيض:  {888}البقرة:[ حا

مكان وزمان احليض أي يف زمنه ومكانه وهو الفرج فإ ئامت 

ملا نزلت ملسو هيلع هللا ىلص  فوطؤها يف الفرج حرام وقاا رسوا اهلل اىل حاًض

  .رواه مسلل .أي الوطء إالاإللنكةح(اإلصنعوإلابلايشءاآلية: )

ق  أهنا واجبة وعىل األ :الصةيح :م كفارة وطء احلاًض17

ما رواه أه  السنن عن  :بالوجو  احتياطياىل والدلي  :نقوا

قاا يف الذي ي يت  ملسو هيلع هللا ىلصأن النبي  إابن عباس ريض اهلل عنه

ا ينةة(ا:حاًض امرأده وهي ابنصف اأو ابدينةة  )يتصدق

 :واحلديث صةيح ألن رجاله كلهل ثقات واألًمة الثالثة

 يرى وجو  :يرون أنه آثل وال كفارة عليه واإلمام أمحد

  .الكفارة واكا رضت املرأة بالفع  دلزمها الكفارة

  :رشوط ةم ال جت، الكفارة بثالث11

  .م أن يكون عاملاىل 

  .م ان يكون كاكراىل 

 .م أن يكون خمتاراىل 

كرهت فإن كان جاهالىل للتةريل أو احليض أو ناسياىل أو أ  

  .املرأة أو حص  احليض أثناء اجلإع فال كفارة وال اثل
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ستمتاع باملرأة احلاًض بإ فوق اإلزار وبإ ئون الم جيوز ا19

كان ي مر  ملسو هيلع هللا ىلصاإلزار اال أنه ينبغي أن دكون متزرة ألنه 

عاًشة ريض اهلل عنها أن دتزر فيبارشها وهي حاًض وأمره 

هلا ب ن دتزر لرال يرى منها ما يكره من أثر الدم واكا شاء  ملسو هيلع هللا ىلص

  .أن يستمتع هبا بني الفخذين مثالىل فال ب س

س   استمتع منها بإ ئون الفرج فال جي، عليه م اكا15 اال أن الغ 

  .ينزا

م املرأة اكا أنزلت وهي حاًض استة، هلا أن دغتس  11

 لو احتلمت استة، هلاللجنابة لرال يبقى أثر اجلنابة كإ أهنا 

وهي حاًض ويستفائ منه استباحة قراءة القرآن الغ س  

 .واألورائ

بقي ك  يشء عىل حتريمه اال  م اكا انقطع الدم ومل دغتس 11

ألهنا اكا طهرت صارت  :الصيام والطالق أما الصيام قالوا

كاجلن، متاماىل واجلن، يصح منه الصيام بداللة الكتا  

جواز الطالق بعد انقطاع الدم  :نة وأما الطالق الدلي والس

االريإلج ملسو هيلع هللا ىلص:قوله  احة الًا) ره اأو اطةهرإًل اليطلقهة اثم  (عهة

 .رواه البخاري
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 ال جيوز مجاع احلاًض حتى دطهر ودغتس  وال يقاس انقطاع م13

 :الدم باجلنابة ألن القياس مقاب  النص ال يعترب لقوله دعاحل

نا ] طرُهرر تَّى يا ُبوُهنَّ حا را قر َّلا تا   .والتطهر باالغتساا [وا

 .سيالن ئم عرق يف قعر الرحل يسمى العاكر :م االستةاضة12

 :تةاضة اال شيرانم املبتدأة ال يكون أمامها اس10

 .م التمييز وهذه عالمة خاصة1

 .م عائة غال، نساًها وهذه عالمة عامة1

  :م صفات ئم احليض واالستةاضة16

 .فدم احليض أسوئ واالستةاضة أمحر :اللون  -

  .واالستةاضة رقيق فدم احليض ثخني غليظ :الرقة  -

فدم احليض منتن كريه واالستةاضة غري منتن  :الراًةة  -

  .نه ئم عرق عائيأل

 تجمد اكا ظهر ألنه جتمد يف الرحليفدم احليض ال التجمد:  -

ثل انفجر وساا فال يعوئ للتجمد واالستةاضة يتجمد 

  .ألنه ئم عرق

األرجح أن درجع احل عائة نساًها ك ختها وأمها  :م املبتدأة17

املرأة  وما أشبه كلك ال احل عائة غال، احليض ألن مشاهبة
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  .ة لغال، النساءأقر  مشاهب

م عالمة الط هر معروفة عند النساء وهو ساً  أبيض خيرج اكا 11

ندها هذا الساً  دوقف احليض وبعض النساء ال يكون ع

الثانية ئون أن درى هذا الساً  فعالمة  ةفتبقى احل احليض

ط هرها أهنا اكا احتشت بقطنة بيضاء ددخلها حم  احليض 

  .مة طهرهاثل خترجها ومل دتغري فهو عال

 .ماء أصفر كإء اجلروح :فرةم الص  19

ياناىل يمزج بعروق محراء ماء ممزوج بةمرة وأح :درةم الك  35

  .الصديد يكون ممتزجاىل بإئة بيضاء وبدموكالعلقة 

درة ساًالن خيرجان من املرأة أحياناىل قب  فرة والك  م الص  31

  .احليض وأحياناىل بعد احليض

ا ال نعد كنَّ ) :ريض اهلل عنها عطيةم روى أبو ئاوئ عن أم 31

هر ويدا عىل أنه قب  الط   (هر شيراىل درة بعد الط  فرة والك  الص  

 حيض. 

التي درى ئماىل ال يصلح أن يكون حيضاىل  :م املستةاضة هي33

  .وال نفاساىل 

م من كان حدثه ئاًل كمن به سلس بوا أو غاًط فةكمة 32



  خمتصر اإلفادة من كتاب الطهارة

 .حكل املستةاضة

جه ومن به سلس ريح ال يغس  م من به سلس بوا يغس  فر30

  .ةفرجه ألن الريح ليست نجس

الوضوء ألن اخلارج من غري  الزمهياملستةاضة ال  :م الراجح36

  .السبيلني وال ئلي  عىل نقض الوضوء واألص  بقاء الطهارة

 املستةاضة جيوز مجاعها وان ئم احليض ليس كدم االستةاضةم 37

هذا الدم استباح  ودصق ودصوم فإكا استباحت الصالة مع

  .وط ها وحتريل الصالة أعظل من حتريل الوطء

م احليض مدده قليلة فمنع الوطء فيه بخالف االستةاضة 31

فمدهتا طويلة فمنع وطرها اال مع خوف العنت فيه حرج 

  .واحلرج منفي رشعاىل 

ره مجاع املستةاضة لرؤية الدم فهذا يشء نفيس ال م اكا ك  39

  . يالم اكا جتنبه الرج يتعلق به حكل رشعي وال

م اغتساا املستةاضة ليس بواج، ب  الواج، ما كان عند 25

  .نةائبار احليض وما عدا فهو س  

لمستةاضة من الناحية الطبية ب ن املاء البارئ يقطع نزيف لم 21

  .الدم
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ئم خيرج من املرأة بعد الوالئة أو معها أو قبلها  :م النفاس21

أما بدون الطلق فالذي خيرج ، قبيومني أو ثالثة مع الطل

 .قب  الوالئة ئم فسائ وليس بيشء

ال نفاس اال مع الوالئة أو بعدها وما  :م قاا بعض العلإء23

دراه قب  الوالئة ولو مع الطلق فليس بنفاس وهذا قوا 

الشافعية واملرأة دكون مسرتحية ودصق ودصوم ألهنا احل 

  .و قوا قوياآلن مل دتنفس والنفاس يكون بالتنفس وه

سقط اجلنني ألق  من ثإنني يوماىل فال نفاس والدم أم اكا 22

  .حكمه ئم االستةاضة

ق م اكا سقط اجلنني لواحد وثإنني فيج، التثبت ه  هو خملَّ 20

  .قأم غري خملَّ 

اكا دل للةم  دسعون يوماىل دبني فيه خلق اإلنسان  :م الغال،26

فاس عىل الغال، وعىل هذا اكا وضعت لتسعني يوماىل فهو ن

وما بعد التسعني يوماىل فهو يت كد أنه ولد وان الدم ئم نفاس 

  .وما قبله يتثبت

 يوماىل والدم مستمر جي، عليها نيم اكا متت املرأة النفاس أربع27

أن دغتس  ودصق ودصوم اال أن يوافق عائة حيضتها 
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  .فيكون حيضاىل ألن أكثر النفاس أربعون يوماىل 

اكا استمرت » :افعي ورواية عن اإلمام أمحدم قاا مالك والش21

ب ن املرجح  :ودعليلهل .«املرأة النفاس يستمر احل ستني يوماىل 

  .فيه احل الوجوئ وقد وجد من بلغ نفاسها ستني يوماىل 

النفساء أكثره سبعون يوماىل ولكنه قوا  :م قاا بعض العلإء29

  .ضعيف

فساء جتلس كانت الن) :م عن أم سلمة ريض اهلل عنها قالت05

رواه أمحد وأبو  (مدة أربعني يوماىل  ملسو هيلع هللا ىلصعىل عهد رسوا اهلل 

 ةئاوئ وابن ماجه والرتمذي وغريهل وحديث أم سلم

 .حيم  عىل غال، النساء

أن الدم اكا كان مستمراىل عىل ودرية واحدة فإهنا  :م الراجح01

  .دبقى احل متام ستني يوماىل وال دتجاوزه

يفارق احليض فاحليض عىل  م أق  النفاس ال حد له وهبذا01

 كالم الفقهاء أقله يوم وليلة وأما النفاس فال حد ألقله. 

  .هرتوطؤها قب  األربعني اكا ط   جيوز :م الراجح03

ما حيرم عىل احلاًض كالصوم والصالة م حيرم عىل النفاس 02

  .والوطء والطواف والطالق عىل املذه،
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  .هرت الغس م جي، عىل النفاس اكا ط  00

م احليض من عالمات البلوغ والنفاس ليس من عالمات 06

  .البلوغ
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